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Abstract 
Purpose – The purpose of the study is to understand how a cured meat manufacturing 
company can succeed with an internal change project when the reason is external triggers from 
society. With this purpose in mind two research questions have been formulated.  
 
They are formulated as followed: 

1. Which triggers are the reason for change projects to take place in a cured meat 
manufacturing company? 

2. Which factors are crucial for a successful change project in a cured meat 
manufacturing company?  

Method – A case study has been conducted at a cured meat manufacturing company, that 
previously has been through the work of a change project. 13 semi structured interviews were 
conducted. The interviewees ranged from top management to workers in the production unit. 
In addition, all employees received a survey about the change process. On top of this, a 
document study was conducted. The data that was collected was then analyzed in relation to 
the theoretical framework and then generated the study’s results.  
 
Findings and discussion – the study’s findings show that there is a connection between 
trends in society and the effect they have on change project through triggers. These connections 
in this study has a relation to the Leavitt-Ry-theory (Bakka & Fivelsdal, 2006) and Hughes’ 
triggers theory (Hughes, 2010). The most visible triggers are politics, environment and socio-
culture. Trends in society have a direct connection to the outcome of change projects vision and 
mission, factors which lead the way in the work of a change project. This shows a connection 
between trends in society and change projects, because of the four identified key factors of a 
change project. These four factors are vision & mission, targets & sub-targets, communication 
& dedication and lastly time.  
 
Limitations – In this study the focus was on one single case. A company that previously had 
been through the work of a change project. Interviews were held with collective employees that 
had taken part in the previous change project, although many of the previous participants had 
quit their job. Therefore, their impressions/experiences were lost. On top of that the 
documentation from the previous change project were inadequate. These factors together with 
the fact that the study only had one case in focus made the generalizability a question for 
discussion.  
 
Keywords – change projects, project, trends, society, vision, communication, cured meat 
manufacturing company, triggers.  
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med denna studie är att förstå hur ett charktillverkningsföretag lyckas med ett 
internt förändringsarbete när anledningen till förändringen är starka externa samhällstriggers. 
Med detta syfte i åtanke har det tagits fram två frågeställningar. Dessa frågeställningar lyder: 

1. Vilka triggers finns för förändringsarbeten i ett charktillverkningsföretag? 
2. Vilka faktorer är avgörande för ett förändringsarbete inom ett 

charktillverkningsföretag?  

Metod – Det har genomförts en enfallsstudie på ett charktillverkningsföretag som tidigare har 
genomfört ett förändringsarbete i organisationen. Det genomfördes 13 semistrukturerade 
intervjuer med personer i olika position på företaget, allt från högsta ledning till 
produktionspersonal.  Utöver detta delades det ut en survey till produktionspersonalen där 
fokus låg på upplevelser från förändringsarbeten. Det gjordes också en dokumentstudie från ett 
föregegående förändringsarbete. Den data som tagits fram har sedan analyserats i förhållande 
till det uppställda teoretiska ramverket och har då resulterat i studiens resultat.  
 
Resultat och diskussion – Resultatet av studien visar att det finns ett samband mellan 
samhällstrender och hur de påverkar organisationer och förändringsarbeten genom triggers. 
Dessa samband har i denna studien stöd i Leavitt och Ry’s teori (Bakka & Fivelsdal, 2006) och 
Hughes triggersteori (Hughes, 2010). Dessa triggers är främst politik, miljö och sociala 
aspekter. Samhällstrender påverkar förändringsarbetets vision och mission, faktorer som 
genomsyrar företaget och visar vägen för förändringsarbeten. Detta visar på ett samband 
mellan samhällstrender och förändringsarbeten då de fyra faktorer som är avgörande i 
förändringsarbeten är vision & mission, mål & delmål, kommunikation & engagemang och tid.  
 
Begränsningar – I denna studie låg det endast fokus på ett fallföretag. Ett företag som 
tidigare har genomgått ett förändringsarbete. Det genomfördes intervjuer med 
kollektivanställda som hade varit med i detta tidigare förändringsarbete, men många av de 
tidigare deltagarna hade slutat och därför gick deras intryck/erfarenheter förlorade. Dessutom 
var dokumentationen från detta förändringsarbete bristfällig. Detta tillsammans med det 
faktum att det var en enfallsstudie som utfördes kan sägas ha minskat generaliserbarheten i 
studien.  
 
Nyckelord – Förändringsarbete, projekt, samhällstrender, omvärlden, vision, 
kommunikation, charktillverkningsföretag, triggers. 
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1. Introduktion 
Kapitlet börjar med en beskrivning av bakgrunden, en kort beskrivning om samhällstrender 
i fråga om charkkonsumtion och sedan den problembeskrivning som studien har sin grund 
i. Problembeskrivningen har sedan brutits ner i ett syfte och två frågeställningar. Därefter 
beskrivs omfång och avgränsningar. Vidare slutar kapitlet med rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
I ett samhälle med globalisering och internet är det lättare för konsumenter att jämföra och 
hitta produkter och tjänster som passar individen bäst. Dagligen påverkas vi av alla intryck vi 
får från andra människor, media, samhället och jobbet. Dessa så kallade trender påverkar oss 
medvetet eller omedvetet och kan få oss att ändra uppfattning och ta en ny riktning i vår 
kravprofil. Detta fenomen innebär att krav som ställs på produkter, tjänster, ledande personer 
samt industrier ständigt är i utveckling, hand i hand med de föränderliga samhällstrenderna 
(Levy, A.Weitz, & Grewal, 2012). Politik, ekonomi, sociala faktorer, teknologi, lagar och miljö 
diskuteras i samhället och benämns som triggers. Stora frågor i samhället angående livsmedel 
är hållbarhet i fråga om miljö, människans hälsa och transparens i produktframtagningen. Även 
intresset för och engagemanget i mat ökar. Dessa samhällstrender påverkar organisationer till 
att förändras (Hughes, 2010). Det innebär att företag måste skapa produkter och tjänster som 
är lockande för konsumenterna, att företag måste erbjuda produkter och tjänster till rätt pris 
och dessutom ska ledtiden för dessa produkter vara attraktiv för konsumenterna. För att kunna 
göra detta krävs att de inre processerna inom företagen är så effektiva och resurssnåla som 
möjligt (Lockamy, 2003) och för att ett företag ska behålla sin position på marknaden eller 
kunna ta en ny position krävs det att de ständigt utvecklas samt förbättras (Bessant & Caffyn, 
1997). 
 
De förändringar som organisationerna behöver genomföra kan vara av olika karaktär. Det kan 
vara förändringar i fråga om kultur, strategi, kvalitetsprogram, ombyggnationer etc. I alla typer 
av organisationer uppstår det svårigheter när det kommer till förändringsarbeten (Kotter, 
1996). Dessa svårigheter liknar många gånger varandra, men det kan antas att de skiljer sig då 
fler variabler finns med i bilden. När ramar i form av lagförda krav sätts upp, så som vid 
produktion av livsmedel, kan det tänkas att de förändringar som ska genomföras blir mer 
begränsade. Industrierna måste vara insatta och ständigt vara uppdaterade angående de lagar 
som gäller. Endast för charktillverkningsföretag finns det för nuvarande tre olika dokument att 
finna angående denna typ av industris branschriktlinjer (Livsmedelsverket, 2018). 
 
För att kunna konkurrera, vara stark på marknaden och samtidigt förbättra sin verksamhet 
krävs ett innovativt framtidstänkt. För att kunna öka sin omsättning och försäljning krävs även 
förändringar och förbättringsarbeten som påverkar det dagliga arbetet, både kortsiktigt och 
långsiktigt (Colletti & Chonko, 1997). Redan 1996 pratar Kotter om vikten av att företag 
utvecklas och förändras i takt med den allt mer föränderliga marknaden (Kotter, 1996). För ett 
charktillverkningsföretag innebär detta en kanske ännu snabbare förändringstakt i fråga om 
krav från marknaden. Samhällstrender förändras från år till år. Detta kan tydas från hemsidan 
Branschinfo Kött (2018), där trender angående köttindustri och köttkonsumtion analyseras 
med jämna mellanrum. 
 
Som företag är det viktigt att inte bara sträva efter att tjäna pengar utan att först tänka 
långsiktigt in i framtiden och sträva efter att ha hållbara processer och försörjningskedjor. Med 
de föränderliga marknadskraven i åtanke, behöver företagen inte bara ha effektiva processer 
vad gäller tillverkning, utan också ett effektivt och produktivt arbetssätt när det kommer till hur 
de genomför organisatoriska förändringar (Kotter, 1996). Dessa förändringar kan innefatta och 
påverka många olika delar av organisationen (Bakka & Fivelsdal, 2006). Dessa förändringar 
kan ta olika lång tid och involvera fler eller färre beroende på vilka delar av organisationen som 
förändringsarbetet påverkar. Alla olika typer av förändringar kräver olika förutsättningar i 
fråga om tid, pengar och arbetskraft, samt att de olika förändringsarbeten stöter på olika sorters 
hinder under arbetets gång (Kotter & Schlesinger, 1989).  
 
Med tanke på Kotters (2012) resonemang om det föränderliga samhället är det svårt för 
charktillverkningsföretag att hålla sig i fas med marknadens krav och på så vis behålla sin 
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marknadsposition. Företagen måste genomföra förändringar av större betydelse för 
organisationen allt oftare (Kotter & Schlesinger, 2008).  
 

1.2 Problembeskrivning 
I teorin kan förändringsarbeten i företag verka enkla men verkligheten är inte alltid densamma. 
Det finns många steg som måste tas i beaktning som kan skapa svårigheter under projektets 
gång. Dessa svårigheter kan uppstå under hela förändringsprocessen, under förstudien, 
förberedelserna, genomförandet, implementering och efterarbetet (Kotter & Schlesinger, 
1989). För att kunna skapa ett bättre och effektivare arbetssätt behöver det identifieras vad det 
är för faktorer som bidrar till att dessa svårigheter uppstår, att misstag begås och som försvårar 
arbetet i dagsläget.  
 
För att fortsatt kunna konkurrera på marknaden behöver tillverkande företag utvecklas och 
förbättras. Det finns flera olika intressenter i en organisation, samhället, medarbetare, ägare, 
kunder och leverantörer (Petersson, o.a. 2015). Med allt högre medvetenhet om 
produktionsprocesserna och en mer specifik kravprofil blir det svårare för 
charktillverkningsföretag att tillgodose alla dessa intressenters viljor (Branschinfo-kött, 2018).  
 
Kotter (1996) menar att problematiken med förändringar i organisationer kan minska om 
marknaden saktar ner sin förändringstakt och på så sätt sina föränderliga krav. Precis som 
påpekats har trycket på organisationer och tvånget att förändra organisationer istället ökat.  
 
Det ställs fler och hårdare krav på charktillverkningsföretag, vilket skapar striktare ramar att 
jobba inom. Samtidigt som förändringsarbeten i sin natur är svåra och tar tid att genomföra. 
dessutom förändras marknaden och samhällstrender snabbt och på så vis tvingas 
charktillverkningsföretag att genomföra förändringar i högre takt och mer frekvent. Dessa tre 
faktorer försvårar processen att genomföra förändringar och här finner vi problematiken.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår att organisationer måste arbeta med att förbättra sitt arbetssätt 
i förändringar och att detta förändringsarbete kan vara svårt att genomföra. Vidare framgår att 
det finns flertalet anledningar till varför organisationer måste förändras, och dessa 
förändringar bör arbetats med på ett effektivt och bra sätt. För att kunna göra detta bör 
organisationer lära sig vad som kan skapa svårigheter och arbeta för att slippa dessa 
svårigheter. Därmed är syftet med denna studie: 
 
Att förstå hur ett charktillverkningsföretag kan lyckas med ett internt 
förändringsarbete när anledningen till förändringen är starka externa 
samhällstriggers. 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i 2 frågeställningar. 
 
Samhället är i ständig förändring vad gäller trender och i fråga om hur och vad som 
konsumeras. Detta påverkar förstås en producerande organisation och dess sätt att arbeta med 
förändringar. Därför är studiens första frågeställning:  
 

Vilka triggers finns för förändringsarbeten i ett 
charktillverkningsföretag? 

 
För att underlätta arbetet med förändringsarbete, för att kunna arbeta på ett bra och effektivt 
sätt, är det viktigt att veta vad som kan avgöra om förändringsarbetet kommer att lyckas. Därför 
är studiens andra frågeställning: 
 

Vilka faktorer är avgörande för ett förändringsarbete inom ett 
charktillverkningsföretag?  
 

Om dessa två frågeställningar besvaras kommer det att leda till att förståelsen för 
samhällstrenders samband med förändringsarbeten i ett charktillverkningsföretag ökar.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Denna studie berör ämnet förändring i en organisation, varför arbetet med förändring utförs 
och vad som kan vara svårt med detta, samt hur detta arbete kan underlättas i framtiden. De 
svårigheter som kan uppstå och hur samhällstrender/omvärlden påverkar organisationen 
under ett förändringsarbete har i denna studie blivit begränsade till förhållanden som rör ett 
charktillverkningsföretag.   
  
I  nedan, illustreras studiens avgränsningar. De blåmarkerade områdena är de som berörs i 
denna studie. Det som eftersöks är kopplingen mellan dessa tre variabler.  
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Figur 1 Författarnas egen illustration av studiens omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 
1. Introduktion: i detta kapitel finns en bakgrund om studiens ämne och en formulering av det 
aktuella problemet utformas. Dessutom finns här också syftet med studien och dess 
frågeställningar.  
2. Metod och genomförande: i detta kapitel beskrivs fallföretaget där studien har genomförts 
och vilka metoder som har använts för att besvara frågeställningar och uppfylla syftet.  
3. Teoretiskt ramverk: här presenteras de teorier som använts för att besvara 
frågeställningarna, samt vilka teoriområden som är kopplade till vilken/vilka frågeställningar.  
4. Empiri: i detta kapitel presenteras studiens insamlade data.  
5. Analys: den data som samlats in sätts i relation till det teoretiska ramverk som skapats för 
studien, samt i samband med varje enskild frågeställning. I analysen jämförs teori och empiri 
emot varandra flertalet gånger för att få fram ett resultat. 
6. Diskussion och slutsatser: här presenteras studiens resultat, detta resultat diskuteras och 
ifrågasätts. Förutom detta finnes det diskussion kring metodval och genomförande, 
rekommendationer och förslag på framtida forskning.    
 
Nyckelbegrepp: Förändringsarbete, projekt, samhällstrender, omvärlden, vision, 
kommunikation, charktillverkningsföretag, triggers.  
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2. Metod och genomförande 
Kapitlet ger inledningsvis kopplingen mellan studiens två frågeställningar och de tre metoder 
som använts för att kunna besvara dessa. Därefter finnes en beskrivning av studiens 
tillvägagångssätt. Utöver detta beskrivs studiens ansats, design, studiens datainsamling och 
dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att kunna besvara frågeställningarna har olika metoder använts, såsom intervjuer, survey 
och dokumentstudier, se  för förtydligande.   
För att kunna besvara den första problemfrågan användes intervjuer och dokumentstudie för 
att få en så bred och korrekt syn på de bakomliggande anledningar för förändringar som kan 
finnas. För att besvara den andra problemfrågan användes återigen intervjuer och 
dokumentstudier, men kompletterades med en survey.   
 

Tabell 1  Koppling mellan frågeställning och metod 

Frågeställningar Intervjuer Survey Dokumentstudier 
Vilka triggers finns för 

förändringsarbeten i ett 
charktillverkningsföretag? 

 

X 

 

X 

Vilka faktorer är 
avgörande för ett 

förändringsarbete inom 
ett 

charktillverkningsföretag? 
 

X X X 

 

2.2 Arbetsprocessen 
Examensarbetet har utförts vårterminen 2018 och arbetsprocessen var uppdelad i sju faser, se 
Figur 2. Arbetsprocessen inleddes med kontakt med fallföretaget och ett möte med 
fallföretagets platschef hölls för att få förståelse för problemområdet. Ett möte och 
rundvandring av fallföretagets lokaler och produktion hölls för att få en uppfattning av deras 
dagliga arbetsuppgifter. Efter denna process utformades syfte och problemfrågor samtidigt som 
rapportskrivning och litteratursökning påbörjades. Detta pågick från januari till mars och gav 
författarna en bättre bild och förberedelse av hur empiriinsamling skulle verkställas.  
 
I mars började insamling av empiri som innefattade intervjuer och observationer på 
fallföretaget för att få en bild av problematiken och varför det har uppstått. Under tiden utfördes 
även litteratur- och dokumentstudie för att hitta relevanta modeller och teorier om 
problematiken kring förändringsarbeten, varför de uppstår och hur dessa problem kan 
omhändertas eller elimineras. Efter insamling av empiri skrevs diskussion och analys och 
därefter opponering innan rapportens avslut.   
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2.3 Ansats 
Författarna valde att anta en deduktiv forskningsansats till studien, det har utgåtts ifrån en 
befintlig teori och har sedan dragits slutsatser om ett enskilt fall, i enlighet med Patel & 
Davidsson (2011). Det gjordes till en början en litteraturstudie där teorier söktes, utifrån dessa 
teorier skapades sedan syfte, problemformulering samt frågeställningar. Studien har sina rötter 
i vedertagna teorier och har applicerats på den insamlade empirin i enlighet med beskrivningen 
av en deduktiv undersökning (Patel & Davidsson, 2011).  
 
Eftersom fokus i studien låg på arbetssätt, kommunikation, handlingar och liknande, vilka kan 
ses som mjuka värden, identifierades studien som kvalitativ. Denna typ av undersökning har 
som syfte att beskriva, analysera, förstå och tolka sociala fenomen (Skärvad & Lundahl, 2016). 
Att genomföra en kvalitativ undersökning innebär att forskaren samlar in kvalitativa data, 
organiserar denna och analyserar den på ett strukturerat sätt. I en sådan undersökning är det 
viktigt med det språk och texter som används (Skärvad & Lundahl, 2016).   

2.4 Design 
Författarna har valt att göra en kvalitativ undersökning, en enfallstudie. En fallstudie innebär 
att det görs en studie på en mindre avgränsad grupp eller ett enskilt fall. Denna metod används 
fördelaktigt när det är olika processer eller förändringar som ska stå i fokus för undersökningen 
(Patel & Davidsson, 2011). Ett fall kan vara en specifik individ, ett specifikt företag eller 
organisation, en grupp individer eller en speciell situation (Patel & Davidsson, 2011), i denna 
studie genomfördes den på ett fall i ett enskilt företag.    

2.4.1 Fallföretag 
För att kunna studera det aktuella ämnet har författarna valt att arbeta med 
charktillverkningsföretaget Tulip Food Company AB (Tulip). Tulip har tidigare genomgått ett 
förändringsarbete och då misslyckats med att implementera det fullt ut. Tulip är ett av flera 
dotterbolag i den globala koncernen Danish Crown. Danish Crown är ett av Danmarks äldsta 
varumärken och startades 1909. De är ett livsmedelsföretag som säljer sina produkter i 120 
länder världen över. Denna organisation arbetar för att leverera produkter av hög kvalité samt 
att förbättra de samma. Alla dotterbolag i Danish Crown koncern har valt att gå med i initiativet 
Global Compact, ett initiativ som har som mål att internationellt skapa partnerskap mellan 

Figur 2 Studiens arbetsgång, Tidsplan, Gantt-schema 
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Förenta Nationerna och näringslivet. Detta initiativ grundar sig i principer angående mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö samt att motarbeta korruption (Tulip Food Company AB, 2018).   
 
På företaget i Jönköping styckas, males och förpackas köttet som sedan säljs till deras enda 
kund Axfood, som sedan distribuerar produkterna vidare till olika mataffärer i Sverige.  
Produktionen som sker i Jönköpings eftersträvar i teknikväg modernitet, som ska gynna både 
säkerhet och miljö (Tulip Food Company AB, 2018). På Tulip finns det två olika 
produktionsavdelningar, förutom kyl och lager, på dessa avdelningar finnes åtta olika 
produktionslinjer, där köttet males eller styckas. Tulip har genomfört ett förändringsarbete i 
sin fabrik under sin existens och vill nu utveckla sitt arbetssätt med just förändringar.  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av dokumentstudier och dels utav insamling av empiriska 
data från intervjuer med flertalet olika personer med olika roller i organisationen, 
dokumentstudier och en survey som delades ut till en större del av de kollektivanställda på 
fallföretaget. 

2.5.1 Intervjuer 
Intervjuer är ett metodval för att samla in rådata genom en dialog med en respondent eller flera 
respondenter (Skärvad & Lundahl, 2016). Syftet med intervjuer var att få en bred förståelse från 
de olika perspektiven på problemet i fråga.  
 
Intervjuerna hölls med 13 olika personer från fallföretaget, kan ses i Tabell 2 Genomförda 
intervjuer. Dessa personer var platschef, en processutvecklare, två medarbetare som är med i 
det nuvarande förändringsarbetet och nio medarbetare som varit med i det tidigare 
förändringsarbetet som genomfördes för några år sedan.  
 
För att få en bredare syn, olika perspektiv och för att få information om eventuella lösningar på 
problemet, utfördes intervjuer med personer från olika delar av organisationen. Av de ca trettio 
kollektivanställda som var med i det tidigare förändringsarbetet intervjuades nio stycken av 
dessa. De nio som intervjuades arbetar/arbetade på de fyra avdelningarna, marinad, färs, 
in/utlastning och slice. De var alla linjeansvariga vilket innebär att de har ansvar för linjen och 
de operatörer som jobbar där.  
 
Intervjuerna hölls i ett avskilt konferensrum på fallföretaget för att slippa störande ljud och 
andra möjligt störande moment. Valet av vilka medarbetare som skulle intervjuas gjordes med 
kontaktpersonen på fallföretaget som hade mer kunskap om vilka som har eller inte har varit 
delaktiga i förändringsarbeten.  
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Tabell 2 Genomförda intervjuer 
 

Datum Respondent Metod Tid 
2018-03-21 Kollektivanställd, 

Marinad 
Semistrukturerad 13 min 

2018-03-21 Kollektivanställd, 
Marinad 

Semistrukturerad 27 min 

2018-03-21 Kollektivanställd, 
Marinad 

Semistrukturerad 20 min 

2018-03-21 Kollektivanställd, 
Slice 

Semistrukturerad 37 min 

2018-03-21 Kollektivanställd, 
In/utlastning 

Semistrukturerad 30 min 

2018-03-22 Kollektivanställd, 
In/utlastning 

Semistrukturerad 25 min 

2018-03-22 Kollektivanställd, 
Färs 

Semistrukturerad 17 min 

2018-03-22 Kollektivanställd, 
Slice 

Semistrukturerad 25 min 

2018-03-22 Kollektivanställd, 
Färs 

Semistrukturerad 21 min 

2018-03-27 Kollektivanställd, 
Färs 

Semistrukturerad 32 min 

2018-03-27 Platschef Semistrukturerad 52 min 

2018-03-27 Processledare Semistrukturerad 41 min 

 
 
Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att frågorna är bestämda sedan innan men 
det kan även vara specifika intervjufrågor som anpassas till respondenten. Ordningsföljden på 
frågorna är inte lika viktig i semistrukturerade intervjuer och frågorna följdes ofta upp med 
följdfrågor för att få mer utvecklade svar (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta för att få svar på 
samma fråga från olika personer med olika perspektiv, men även att få mer ingående svar från 
respondenterna.  

2.5.2 Survey 
Det lämnades ut en survey där det frågades om känslan angående före detta genomförda 
projekt, pågående projekt, samt inställningen till projekt och förändringsarbeten i stort. 29 
medarbetare, som inte blivit intervjuade, fick svara på denna survey. Varje påstående skulle 
besvaras med en siffra, där siffran 0 var ”lite överensstämmande” och 5 var ”mycket 
överensstämmande”. En survey används för att göra en undersökning på en större avgränsad 
grupp (Patel & Davidsson, 2011), gruppen i detta fall var de som arbetar dagtid i produktion på 
det aktuella fallföretaget. I denna studie genomfördes en analytisk surveyundersökning då den 
skulle förklara ett fenomen (Skärvad & Lundahl, 2016). 

2.5.3 Litteraturstudie 
För att till en början förstå hur ett förändringsarbete teoretiskt ska gå till söktes det reda på 
artiklar och tidigare forskning inom ämnet. De teorier som sattes upp skapade det teoretiska 
ramverket som senare användes vid analysarbetet, arbetet med att skapa detta ramverk var 
ständigt aktuellt och genomgick flertalet modifikationer.   
 
De områden som låg i fokus för litteraturstudien var change management, 
implementation, resistance to change, samt organizational change.  Dessa områden har en stark 
koppling till förändringsledning, verksamhetsledning, kommunikation samt 
projektledning. Dessa eftersökningar gjordes i rekommenderade databaser så som Jönköping 
Högskolas Bibliotek (Primo), Scopus, ProQuest, Emerald etc..    
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2.5.4 Dokumentstudier 
Förutom att söka litteratur relevant till området på diverse databaser, studerades också 
dokumentation från tidigare genomfört förändringsarbete i företaget. Dessa dokument 
tillhandahölls av fallföretaget, och användes för att styrka de intervjuer som gjorts med 
anställda som tidigare varit delaktiga i liknande arbete på nämnt företag. 
 
Den dokumentation som studerades var en NFK (Näringslivsförlagd kurs) -rapport, skriven av 
Ericsson (2014) och handlar om implementationen av OEE (Overall Equipment Effectiveness) 
-tavlor i hela Jönköpingsfabriken. I denna rapport finnes det en utförlig beskrivning av 
tillvägagångssättet för det tidigare förändringsarbetet. Förutom denna rapport har 
mötesprotokoll från föregående förändringsarbete studerats.  
 
Dessutom har det sökt reda på dokumentation vad gäller samhällstrender. Då i form av 
rekommendationer och statistik från statliga myndigheter, branschtidningar samt diverse 
tidskrifter. 

2.6  Dataanalys 
Enligt författarna till ”QUAGOL: A guide for qualitative data analysis” (Casterle, Gastmans, 
Bryon, & Denier, 2011) är arbetet med att analysera kvalitativa data ett tidskrävande och 
utmanande arbete och det finns begränsat med litteratur om tillvägagångssätt. Författarna har 
tagit fram QUAGOL-modellen som ett tillvägagångssätt, men de rekommenderar att inte se det 
som en ram, utan använda det mer som riktlinjer. Författarna i denna studie har valt att göra 
på just detta sätt, anamma QUAGOL (Qualitative Analysis Guide of Leuven)-modellen som 
riktlinjer för sin analys av intervjuerna som genomförts, se Figur 3.  
 

 
Figur 3 QUAGOL-modellen (Casterle, Gastmans, Bryon, & Denier, 2011) 
	
Den empiriska data som samlades in vid intervjuer, dokumentstudier och survey har 
analyserats med olika metoder, eftersom de var av olika karaktär.   
 
Intervjuerna har analyserats enligt QUAGOL, det var ett strukturerat arbetssätt där det letats 
efter likheter i svaren. Så som nyckelord och känslomässiga likheter, dessa likheter skapade 
sedan det ”koncept” som analyserades i förhållande till det teoretiska ramverket. Målet var att 
finna mönster i de givna svaren. Surveystudien användes för att skapa en generaliserbarhet i 
studien, i enlighet med Patel & Davidssons (2011).  
Den data som kom fram från surveyn var av en mer kvantitativ karaktär, därför analyserades 
den på ett annat sätt. Författarna sammanställde data från surveystudien i diagramform för att 
jämföra med svaren och koncepten från intervjuerna. Detta för att se om intervjuobjektens 
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upplevelser stämde överens med den större populationens upplevelser. Likaså användes 
dokumentstudier från tidigare genomförda förändringsarbeten för att styrka de slutsatser som 
dragits från intervjuer.   

2.7  Trovärdighet 
Enligt Skärvad & Lundahl (2016) finns det fyra olika aspekter som ska tas i beaktning när 
studiens ska bedömas; trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt objektivitet.   
  
Trovärdighet: Det kan pekas på hur författarna använde sig av flera olika metoder vid 
datainsamling, triangulering, för att öka trovärdigheten av beskrivningar och tolkningar 
(Halldórsson & Aastrup, 2003). Den data som framtagits genom dessa metoder har sedan 
dokumenterats i ett separat dokument.  
 
Tillförlitlighet: I 2.5 redovisas det hur data har samlats in och det redogörs grundligt för de 
metoder som använts och varför det har använts, detta stärker studiens tillförlitlighet (Skärvad 
& Lundahl, 2016). Alla moment i studien har genomförts av båda författarna, vilket har skapat 
en tillförlitlighet på så sätt att det blev mindre risk att missa fakta eller moment i 
processer (Halldórsson & Aastrup, 2003). Dessutom blev datainsamlingen mer täckande då två 
individer kan se på de påverkande aspekterna på olika sätt, vilket skapar fler infallsvinklar i 
analysen.       
 
Överförbarheten: I kvalitativa studier är överförbarheten i regel inte så stor (Skärvad & 
Lundahl, 2016). Studien är en enfallstudie vilket inte gör den generell i den direkta meningen, 
men med tanke på att Tulip går under den globala koncernen Danish Crown, som är 
världsomspännande kan det konstateras att de har en viss generaliserbarhet på liknande 
företag.  

2.8 Etik i datainsamlingen 
Vid utförande av intervjuer och observationer är etik en viktig del för att se till att forskningen 
håller en bra standard och att den är tillförlitlig. Inom forskning finns så kallade etikregler som 
vetenskapsrådet utformat. Vetenskapsrådet är en myndighet inom Sverige som avser att 
utveckla den svenska forskningen och se till att den håller hög kvalitet vilket bidrar till 
samhällets utveckling (Vetenskapsrådet, 2018).  
 
Dessa regler innefattar:  
-Informationskravet, vilket innebär att forskaren ska informera om studiens syfte.  
-Samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten har rätt att bestämma över sitt deltagande.  
-Konfidentialitetskravet, innebär att uppgifterna som samlas in i forskningssyftet ska förvaras 
på ett sätt att det inte går att utnyttja i andra syften eller så att utomstående ej kan få tag i dem.   
-Nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som samlas in i forskningssyftet endast får 
användas för studien i fråga (Patel & Davidsson, 2011).  
 
Genom att informera respondenterna innan intervju om innebörden av studien och varför den 
utförs uppfylldes informationskravet. Respondenterna har även blivit tillfrågade och med egen 
vilja varit delaktiga i studien. Vad gäller konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har 
författarna informerat respondenterna att all information kommer vara till studien i fråga och 
ingen annan och allt material kommer att tas till vara på ett noggrant sätt så att inga 
utomstående kommer att ha tillgång till det.  
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3.  Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till förändringsarbeten i helhet. Detta 
för att kunna besvara studiens syfte och två frågeställningar. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara studiens frågeställningar samt uppfylla dess syfte har det satts upp ett antal 
teorier som ska kunna appliceras på det studerade fallet.  
Nedan i Figur 4 kan det utläsas vilka teorier som har använts för att besvara de båda 
frågeställningarna.  
 

 
 

Figur 4 Koppling mellan frågeställning och teoretiska områden 

3.2  Förändringsarbete 
För att kunna besvara de uppställda frågeställningarna har det skapats ett teoretiskt ramverk 
som består av vanliga misstag som begås under förändringsarbeten, modeller och strategier för 
hur organisationer väljer att arbeta med förändringar, samt nyckelförutsättningar i ett projekt.  

3.2.1 Anledning bakom en förändring  
Det finns två anledningar det talas om som kan anses vara överrubriker för anledningar till 
förändring. Den första är determinism, vilket innebär att det finns bakomliggande anledningar 
som tvingar organisationen eller företaget att förändras. Det kan vara omvärlden, tekniksprång 
eller diversifiering av organisationen (Abatecola, 2012; Hughes, 2010). När det är 
organisationers omgivning som leder till att de förändras kallas det triggers (Hughes, 2010).  
 
Dessa triggers finns i flertalet former. De kan identifieras genom en PESTLE-analys (Hughes, 
2010). Omgivningens påverkan innebär då påverkan via politik, ekonomi, sociala aspekter, 
teknik, lagar och miljöfrågor.  Förändring triggad av politik innebär då statliga ideologier och 
system. Ekonomi innebär taxationer, räntor och växlingskurs. De sociala aspekterna som det 
talas om innebär då sociala standarder som sätts i samhället. Teknikaspekten innefattar teknik 
framsteg och nya arbetssätt i produktion. Sedan har vi lagdelen som sätter upp ramar för 
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organisationen att röra sig inom. Till sist finns miljöaspekten och då i form av etiska och 
miljömässiga arbetssätt (Hughes, 2010).  
 
Den andra överrubriken till förändring är voluntarism, vilket innebär att det är på 
organisationens eller företagets eget bevåg. Att organisationen eller företaget och dess ledare 
tar det egna beslutet att förändras (Hughes, 2010). Det har under en längre tid föreslagits att 
determinism är det synsätt som dominerat organisationsförändringar, men att det allt mer har 
gått mot voluntarism. Detta på grund av idén att organisationer kan påverka omgivningens 
påverkan på industrin genom att själva förändras (Abatecola, 2012).  

I Figur 5, går det att utläsa att organisationens historia och omvärlden har en inverkan på alla 
de inre processerna i organisationen. Historian och omvärlden påverkar processerna vilket gör 
att förändringar ter sig olika i olika organisationer (Bakka & Fivelsdal, 2006). Om och hur 
organisationen tidigare har jobbat med förändringsarbete kan ha en stor effekt på 
organisationen och göra stor skillnad i hur väl mottaget förändringen blir av medarbetarna. 
Utöver historia har omvärlden ett stort inflytande på organisationens förändringsarbete. 
Marknaden, individer och samhället definieras som omvärlden (Bakka & Fivelsdal, 2006).  

Samhället påverkar på många olika sätt, som till exempel i form av politik, lagar och regler. 
Vilka kan förhindra åtgärder som önskas utföras inom organisationen eller gör att förändringar 
tar extra lång tid att genomföra (Hughes, 2010). Miljön och omgivningen som organisationen 
är belägen i kan hjälpa eller stjälpa i förändringsarbetet (Bakka & Fivelsdal, 2006). Individerna 
påverkar både marknaden och samhället med sociala aspekter som till exempel trender. En 
trend kan förändras drastiskt och en produkt/tjänst kan gå från att vara väldigt efterfrågat till 
opopulärt, eller vice versa, väldigt snabbt (Bakka & Fivelsdal, 2006).  

Det är viktigt att se förändringen i ett helhetsperspektiv över organisationen (Bakka & Fivelsdal, 
2006). Författarna har valt att fokusera på de yttre delarna av Leavitt-Ry-teori och att inte gå 
in på detaljer kring vad de inre processerna är och gör. Istället ligger fokus på kopplingen mellan 
omvärlden och det faktiska förändringsarbetet i de inre processerna, se Figur 5.  
 
Leavitt-Ry teorin finns till för att förklara sambandet mellan olika processer inom 
organisationer och hur de påverkar varandra. Skaparna av modellen menar att organisationer 
är komplexa och förändringar inom organisationen kommer leda till att andra processer också 
påverkas (Bakka & Fivelsdal, 2006). Resultatet av dessa förändringar kan i många fall inte 
förutspås. Ett misstag många företag och organisationer gör i ett förändringsarbete är att de 
inte ser helhetsperspektivet eller hur en förändring kan påverka andra delar inom 
organisationen. En förändring kan möjligtvis skapa en oberäknad kedjereaktion. En viktig del 
i planering av ett förändringsarbete är därför att inte se organisationens inre processer 
separerade utan se dem som en kedja där de alla är sammanfogade och alltså se organisationen 
i sin helhet (Bakka & Fivelsdal, 2006).  
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3.2.2 Tillvägagångssätt och faktorer i ett lyckat förändringsarbete 
Det finns i dagsläget flertalet teorier och modeller för hur en organisation ska lyckas att 
genomföra ett lyckat förändringsarbete. Nedan presenteras några för studien utvalda.  

Typ av förändringsarbete 
Enligt Rubenowitz (2004) kan förändringar inom organisationer te sig på olika sätt, ta olika 
lång tid och vara olika stora. Beroende på vilken typ av förändring som skall genomföras bör 
antalet involverade anpassas utefter vilket behov som finns. Vilken typ av förändring påverkar 
också hur lång tid förändringen kommer ta. Förändringar som rör t.ex. arbetsmoment, 
affärssystem, verktyg och maskiner behöver inte många medarbetare vara delaktiga i även om 
de i slutändan påverkas av förändringen (Rubenowitz, 2004) (Bakka & Fivelsdal, 2006). 
Samma gäller i tidsaspekten då det oftast inte tar lång tid att byta ett arbetsmoment eller en 
maskin. Däremot när förändringar påverkar det kulturella i en organisation. Så som 
värderingar, beteenden och attityder inom organisationen krävs att många medarbetare är 
involverade och engagerade. Att förändra dessa, som kan kallas mjuka värden, tar lång tid att 
jobba med och att implementera för att få en förändring (Rubenowitz, 2004). Dessa olika 
förändringar kan ses nedan i Figur 6 och skillnaden i antalet involverade och tidsaspekten dem 
emellan.     

Figur 5 Författarnas egna illustration av Leavitt-Ry modellen, inspirerad 
av Bakka och Fivelsdal (2006) 
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Figur 6 Författarnas egen illustration av Rubenowitz (2004) teori om tid respektive antal 
inblandande i förändringsarbeten  

Förändringssteg 
Kotter presenterar i sin bok Leading Change (1996) åtta förändringssteg. Dessa steg kan 
användas som en mall för hur ett förändringsarbete ska genomföras. De åtta stegen som 
presenteras är:  

1. Befäst en känsla av angelägenhet: det är vanligt att organisationen i början av en 
förändring går för fort fram och hoppar över ett första viktigt steg, att skapa vilja och 
en motivation till att genomföra förändringen. För att skapa denna motivation behöver 
de berörda känna ett missnöje med nuvarande situation.  

2. Skapa en koalition: för att ett förändringsarbete ska lyckas behövs det att en grupp av 
individer i ledande position visar en enad front och att de arbetar för samma sak. Ju 
mer inflytande de individer som ingår i alliansen har, ju större chans är det att lyckas 
med förändringen. Utan denna typ av allians är det vanligt att förändringsprojekt till 
en början gör tydliga framsteg, men att dessa framsteg sedan trappas av.  

3. Utveckla en tydlig vision: en förändring av brådskande karaktär med ett drivande team 
i ledningen är ibland inte tillräckligt vid stora förändringsarbeten. Det krävs att 
organisationen har en tydlig vision som skapar gemensamma mål, en riktning och 
inspiration för de berörda. Utan denna vision skapas det förvirring inför förändringen, 
samt oförenliga och tidskrävande projekt.  

4. Kommunicera visionen: vid ett förändringsarbete är det viktigt att större delen av de 
berörda vill hjälpa till och även offra något för att det ska lyckas, utan denna typ av 
engagemang finns det stor risk att det misslyckas. Det räcker inte att det finns ett 
missnöje med nuvarande situation, utan de delaktiga måste också se en vinst med 
förändringen och att det ska vara genomförbart. För att detta tillstånd ska infinna sig 
hos de berörda måste organisationen lyckas med sin kommunikation av visionen.  

5. Säkerställ att alla kan agera mot visionen: trots att visionen har fått bra grepp hos de 
delaktiga, förhindras arbetet p.g.a. att det ses bara hinder. Ledningen måste då se till 
att dessa hinder ses som överkomliga.  

6. Säkra kortfristiga segrar: förändring tar tid. Utan delmål som kan firas och visa upp 
framgångar förlorar de deltagande lätt motivation. För att de delaktiga ska ”orka” 
fortsätta behöver de se framsteg inom 6-18 månader.  

7. Konsolidera och fortsätt framåt: inte förrän förändringen är en del av organisationens 
kultur och en standard ska det inte sägas att förändringen är lyckad. För att 
åstadkomma en förändrad kultur och standard kan det behöva arbetas för detta under 
3-10 års tid.  

8. Förankra förändringen: för att lyckas med detta måste de ansvariga peka på vad som 
har förbättrats och hur stor skillnaden har blivit. Även den nya generationen ska känna 
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att det nya arbetssättet/kulturen/standarderna ”sitter i väggarna” för att kunna föra 
det vidare.  

Nyckelförutsättningar i organisationen och i projektet 
Det finns två grundkoncept som en organisation ska ha koll på, vision och mission. I artikeln 
Vision Revisited - Telling the Story of the Future (2000) skriven av Ira M. Levin redogörs och 
förtydligas det för dessa begrepp. Visionen beskriver varför organisationen finns och vad den 
gör. Den ska ge organisationen en mening i sin existens, i vilken bransch den befinner sig i och 
vad den bidrar med i samhället. Missionen ska vara tydlig för att visa vägen mot det framtida 
önskade läget. Den bör vara fokuserad på framtiden, inspirerande, övertygande, djärv och något 
att längta efter. Men den ska samtidig upplevas som nåbar och på något sätt rimlig (Levin, 
2000). Visionen blir ofta förväxlad med missionen, filosofin, strategin och målen i en 
organisation.  Organisationens mål och strategi är till skillnad från visionen menade att 
bestämma resultat som ska uppnås och ett sätt att uppnå dem (Levin, 2000).    
 
De mål som sätt ska vara SMART:a. Det innebär att de ska vara Synliga, Mätbara, Accepterade, 
Realistiska och Tidsatta (Eklund, 2013). Dessa fem parametrar presenterades av Eklund (2013) 
sägs styra målen på så sätt att alla ska vara medvetna om dem, det ska vara lätt att kunna avgöra 
om de har blivit uppfyllda och alla i projektet ska vara lojala mot målen. Det ska även kännas 
rimligt att kunna nå dem och det ska finnas en tidsram för när de ska vara uppfyllda. Det finns 
dessutom olika typer av mål i ett projekt, resultatmål, effektmål och projektmål. Resultatmålen 
ska ge svaret på frågan ”vad?”, vad ska resultatet i projektet bli? Effektmålen i sin tur är de som 
ger resultatmålen ett syfte. De ska ge svar på frågan ”varför?” (Eklund, 2013). Dessa mål 
beskrivs dessutom som projektets hjärta, det hela projektet kretsar kring. Sist finnes 
projektmålen, dessa ska tala om hur projektgruppen ska kunna uppfylla resultatmålen (Eklund, 
2013).  

3.2.3 Svårigheter i förändringsarbeten 
Förändringsarbeten tar ofta längre tid än förväntat, kräver mer arbete av de drivande i 
förändringsprojektet, skapar psykologiska förändringar i fråga om inställning och vilja hos de 
anställda (Rubenowitz, 2004). Dessutom är det inte ovanligt att det uppstår cynism angående 
förändringsarbeten hos de anställda om organisationen historiskt sett har misslyckats med en 
förändring/projekt tidigare (Kotter & Schlesinger, 1989). Förändringar kan möta motstånd hos 
de anställda (Reichers, Wanous, & Austin, 1997), vilket de ledande i förändringen ofta är väl 
medvetna om, men inte bemöter på rätt sätt (Kotter & Schlesinger, 1989).  
 
Enligt Kotter (1996) är ett vanligt misstag att inte ha en tillräckligt stark och inflytelserik 
ledargrupp. Detta påstående går hand i hand med det konstaterande som gjorts av Ahn, 
Adamson och Dornbusch (2004), att det inte endast är en ledares egenskap som påverkar 
projektets utgång, utan att det är ett jobb för en grupp. Ledarskapet är komplext och viktigt, 
dock ett arbete vars vikt underskattas. Dessutom kan förlorat förtroende för ett ledarskap leda 
till att det uppstår cynism hos de deltagande (Reichers, Wanous, & Austin, 1997).  
  
Enligt Kotter (1996) finns det många anledningar till att organisationer misslyckas med att 
genomföra förändringar. De misstag som gjordes av organisationer i dessa typ av arbeten när 
Kotter utformade sin teori 1995 begås fortfarande i stor utsträckning (Kotter, 2012). Kotter 
(1996) räknar upp de åtta vanligaste misstagen som begås, dessa åtta misstag är starkt kopplade 
till de åtta stegen för att lyckas med ett förändringsarbete från samma bok. De åtta misstagen 
som ofta begås börjar med att tillåta för mycket nöjdhet i nuvarande situation, vilket också 
styrks av (Wilcox & Jenkins, 2015). Det andra är att engagemang det absolut viktigaste för ett 
lyckat förändringsarbete. Engagemang tillsammans med utforskande, vision och 
genomförande., att inte ha en tillräckligt stark ledning, underskatta vikten av en vision, att inte 
lyckas förmedla visionen, att det bara ses hinder för att nå visionen, att misslyckas med att sätta 
upp delmål, att segern ”firas” för tidigt och försummar arbetet med att förankra förändringarna 
i företagskulturen (Kotter, 1996).  

3.2.4 Lösningar  
För att lyckas med ett förändringsarbete kan organisationer följa Kotters åtta förändringssteg 
(1996). Men för att komma igenom steg 1, att skapa motivation till att gå igenom en förändring 
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kan det behövas riktlinjer. I boken Kill Compacency nämner Kotter (1996) sex stycken sätt att 
skapa denna missnöjdhet med nuläget och motivation som krävs.  
 
Det första som nämns av Kotter (1996) är att skapa en krissituation genom att synliggöra ett 
ekonomiskt problem eller ett fel som begåtts. Utöver detta kan organisationen tona ned känslan 
av överflöd, eliminera lyxfaktorer. Genom att sätta orimliga mål angående vinster, cykeltider, 
produktivitet etc., så att de inte kan uppnås med det arbetssätt som används i nuläget skapas 
ett missnöje hos de anställda. Dessutom kan organisationen synliggöra kundnöjdhet och 
ekonomiska resultat med de anställda (Kotter, 1996). Med tanke på detta kan de berörda också 
få tala med missnöjda kunder, leverantörer och i allmänhet handskas med problem som 
uppstår i processerna. Till sist är ännu ett steg för att skapa insikt i hur nuläget ser ut att 
diskutera mer öppet om organisationens problem i exempelvis nyhetsbrev och informationstal 
(Kotter, 1996).  
     
Det finns flertalet sätt i vilka förändringsreaktioner kan ta sig uttryck, det varierar från grupp 
till grupp. Det kan vara ett passivt motstånd, att aktivt försöka underminera förändringen eller 
att möta det med ett öppet sinne (Kotter & Schlesinger, 1989). Enligt Kotter och Schlesinger 
(1989) är det viktigaste för att en ledare ska kunna förebygga uppkomsten av motstånd att 
denne måste vara medvetande om anledningarna till att motstånd uppkommer. Författarna 
fortsätter med att räkna upp de fyra vanligaste anledningarna till uppkomsten av detta 
motstånd. Anledningarna är känslan av att individen kommer förlora något som de värdesätter, 
att individen saknar förståelse för förändringen och vad den kommer innebära, att individen 
tror att förändringen inte kommer innebära någon vinning för organisationen, samt en allmän 
ovilja angående förändring (Kotter & Schlesinger, 1989).  
 
En vanlig strategi för att förhindra att dessa möjliga motstånd uppkommer är att utbilda och 
lägga stor kraft på att kommunicera med de berörda (Kotter & Schlesinger, 1989). Dessa 
handlingar kommer då skapa större förståelse för den kommande förändringen, vad den 
kommer förbättra och personalen kommer känna sig hörd. Kotter och Schlesinger (1989) 
rekommenderar att kommunikationen och utbildningen sker genom individuella möten, 
gruppmöten, informationsträffar eller memon.  
Ett annat lösningsförslag för att öka känslan att bli förstådd och hörd hos de berörda kan vara 
att öppna för deltagande och engagemang (Kotter & Schlesinger, 1989). Andra strategier kan 
vara att ge emotionellt stöd och i vissa fall kompensationer, som viss ledighet etc., förhandla 
och sluta överenskommelser, manipulation och undanhållning av information, samt tvång till 
acceptans (Kotter & Schlesinger, 1989).  

3.3 Sammanställning av det teoretiska ramverket 
I Figur 7 kan det utläsas hur det teoretiska ramverket kopplas ihop. I den första delen kan det 
utläsas vilka teorier och vilka delar av teorier som har använts för att analysera vad som är 
anledningen till att förändringsarbete genomförs. I nästa steg, hur?, presenterad vilka modeller 
som har använts för att analysera tillvägagångssättet i ett förändringsarbete. Därefter ställs de 
teorier som rör svårigheter som kan uppstå i projekt upp och till sist finnes möjliga lösningar 
på dessa svårigheter.  



 

17 

 
 
 

 

 

 

  
Figur 7 Sammanställning av teoretiskt ramverk 
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4. Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den insamlade empirin från fallföretaget Tulip 
Food Company AB, som ligger till grund för denna studie. Vidare beskrivs empirin som 
samlats in genom intervjuer, en survey och dokumentstudier. Denna empiri ska ge svar på 
studiens två frågeställningar. 
 

4.1 Samhällstrender i fråga om charkkonsumtion 
De största samhällstrenderna som har kunnat identifieras på dagens marknad är miljö, 
hälsofrågor, etik i fråga om produktframtagning och livsmedelssäkerhet. Konsumenter väljer 
idag helt bort eller väljer vissa dagar bort kötträtter. Detta görs med hälsa i åtanke, men det 
finns också dem som tänker på djurhållning och miljö. Det finns dock framtidsutsikter för 
branschen också. När det äts utanför hemmet finns det ingen tendens till minskad 
köttkonsumtion och ”uteätandet” har i sin ur ökat (Branschinfo-kött, 2018).  
 
I Figur 8 kan det utläsas hur förbrukningen av kött i kg per person och år har varierat mellan 
år 2008 och 2017. Det kan konstateras att förbrukningen av gris- och nötkött har minskat de 
senaste åren. Däremot har matfågelkonsumtionen ökat sedan 2008, men minskat något det 
senaste året. Lammkött har å andra sidan ökat något (Jordbruksverket, 2018). I denna studie 
definieras alla nämnda kategorier i Figur 8 som kött om inget annat påpekas.  
 

 
Figur 8 Förbrukning av kött, kg per person och år (Jordbruksverket, 2018) 

 
Livsmedelsverket (2018) rekommenderar att ersätta köttprodukter med grönsaker, rotfrukter, 
bönor, kikärtor och linser. Det första som kan ses i publikationen Kött- och chark-råd (2018) 
är citatet:  
 

”Mindre kött!” 
 
Detta följs upp av rådet att äta mindre rött kött och chark, det rekommenderas att inte 
konsumera mer kött än 500 gram i veckan. Denna rekommendation kommer med etiska 
perspektiv angående djurhållning, hälsoperspektiv hos människan, samt miljöperspektiv då 
köttindustrin har stor påverkan på klimat, övergödning och den biologiska mångfalden 
(Livsmedelsverket, 2018). Det kan dessutom identifieras en tydlig vego-trend i dagens 
samhälle. Denna trend har Svenska Dagbladet uppmärksammat och gjorde en undersökning 
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2017, där det visar sig att försäljning av frusna vegetariska alternativ hade ökat med 20% och 
de färska alternativen hade ökat med 52% (2017).  

 
Det fokuseras idag mycket på miljöpåverkan och främst människans påverkan på miljön. Med 
just detta ämne i fokus infördes det flygskatt den första april 2018. Sveriges befolkning ska börja 
skatta på sina flygmil (Sveriges Riksdag, 2017) med tanken att minska landets miljöpåverkan. 
Jordbruksverket (2013) har fört en diskussion om det skulle gynna lantbruket och miljön att 
införa en liknande skatt på kött, tanken är att en sådan skatt skulle tvinga företag att 
effektivisera sina tillverkningsprocesser. I charkindustrin är det inte enbart en fråga om hur 
slutprodukten produceras, utan även slutproducentens leverantörer får sina processer 
granskade. Charktillverkningsföretagen måste hitta tillförlitliga primärproducenter som lever 
upp till både lagförda och etiska krav i enlighet med Livsmedelverkets branschriktlinjer 
(Livsmedelsverket, 2018), detta för att säkra kvalitén på den färdiga produkten. Dessa 
branschlinjer är dessutom i ständig förändring och förbättring (Nilsson, 2017). 
 

4.2 Syn på omvärldens påverkan på organisationen 
De senaste åren har Tulip sett en förändring i försäljningen. När fabriken startades för 10 år 
sedan stod färsen för 62% av den totala försäljningen, i dagsläget är den uppe i 75%. Tulip har 
Axfood som enda kund, vilket betyder att de inte har någon riktigt klar bild över den totala 
marknaden, utan kan bara tolka Axfoods försäljning. Tulip utvecklar nya produkter som Axfood 
efterfrågar, när detta görs ses det till den senaste försäljningstrenden men ingen 
marknadsundersökning görs. Anledningen till den förändrade försäljningsnivå i färs kontra de 
andra delarna av sortimentet, spekuleras vara den ökande konsumtionen av tacos. Dessutom 
har det setts en minskande trend i försäljningen av den danska delen av slice (karré, filé etc.). 
Detta är något som Tulips platschef har uppmärksammat: 
 

”Vi hade artiklar i den danska delen av slice som försvann i samband med det 
förra valet. För då gick det otroliga kampanjer som höjde upp det svenska köttet 

och sänkte det danska.” 
 

Platschefen lägger också fram sin egen teori om att svensken idag känner en viss lojalitet mot 
den svenska industrin, särskilt när det kommer till frågor om mat:  
 

”Det finns en lojalitet i svensken, att välja det svenska köttet. Det finns nog inte 
lika påtagligt i exempelvis bilindustrin. Det är viktigare med det man äter.” 

 
Dessa kampanjer hade då sin grund i livsförutsättningarna djuren hade i Danmark. 
I denna trend med etiska frågor kan Tulip också se en tydlig förändring i 90-talisternas 
köttkonsumtion, den vegetariska delen ökar markant. Ett marknadssegment Tulip inte är 
rustade för att möta. Ett marknadssegment som Tulip däremot är redo att ta sig an, är den 
ökade efterfrågan på lamm och kyckling, mycket med anledning av invandringen i Sverige. 
Förutom etiska frågor angående djurhållning märker Tulip att det ställs större krav på företags 
påverkan på miljön. Detta har Tulip uppmärksammat då det har dykt upp fler alternativa 
förpackningsmaterial. Den större delen av marknaden förpackar fortfarande i plast, men det 
dyker upp fler och fler som gör sina förpackningar i t.ex. papper. Ett uttalande som Tulips 
processledare gjorde under sin intervju lyder: 

”Jag ser nog att det stora är att det kommer vara förpackning och logistik. Det 
kommer framhävas att de jobbar med dessa frågor för att skona miljön.” 

Detta är tydliga trender som har sin påverkan på Tulip då de strävar efter att kunna möta 
marknadskraven, utveckla nya och rätt produkter, bli den effektiva och högkvalitativa fabrik 
som deras kund kräver att de är. Det krävs att Tulip genomför förändringar och förbättringar 
för att kunna prestera utefter dessa krav. Dock anser Tulip att deras förändringsarbete försvåras 
något då deras industri har vissa ramar att hålla sig inom. En viktig del är ursprungsmärkning 
av köttet. Tulip måste veta exakt varifrån djuret kommer ifrån och att alla steg mellan dem och 
primärproducenten följer alla regler. Det finns frågor kring livsmedelssäkerhet som ska tas i 
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åtanke, hållbara material och temperaturer som ska hållas genom hela tillverkningsprocesser. 
Processledaren uttrycker sig som följer: 
 
”Vi måste ta hänsyn till vilka material vi använder. Kan det lossna någon metall, 

plast eller glasbitar från något!?” 
 

4.3 Inställning till förändringsarbeten 
Syftet med det nuvarande arbetssättet på Tulip och de pågående förändringarna är att skapa 
engagemang och delaktighet. Att skapa en bättre trivsel hos personal, samt skapa en bättre 
arbetsmiljö. Tulips processledare vill inte fokusera på effektivitet och produktionssiffror utan 
väljer en lite annan bana:  
 
”Jag utelämnade effektivitetsfrågor och sådana rent produktionstekniska frågor. 

Utan det är de mjuka värdena jag försöker jobba med.” 
 
Det är enligt utsago en kulturell förändring som eftersträvas då det hos Tulip är de mjuka 
värdena som ligger i fokus för förändringsarbetet. Processledaren har en tro på att om 
förutsättningarna för personalen förbättras kommer också de andra mer 
produktionsorienterade faktorerna att förbättras.  
 
I dagsläget hålls det ett linjemöte varje dag, här diskuteras problem och hur produktionen 
fungerar överlag. För Tulip kan det dock bli problematiskt att hålla sina linjemöten på bestämda 
tider och dagar då de arbetar under en konstant tidspress. De arbetar nära kund, vilket betyder 
att order kommer in samma dag som de ska levereras. Det är då svårt att veta hur dagen 
kommer se ut, beroende på orderstorlek och när de inkommer. 
 
Utöver dessa linjemöten finns det förbättringsgrupper som träffas 4 gånger per år, där utvalda 
problem tas upp för diskussion. Här är det främst verkstadschefer eller en högre positionerad 
person som väljer ut de problem som diskuteras. Diskussionen om problemen sker i 
förändringsgrupperna men de stora besluten tas av ledningen på möten där kollektivanställda 
inte deltar.  
 
I Tabell 3 kan det tydas att majoriteten av de kollektivanställda är relativt positivt inställda till 
förändringsarbeten men att de vill ha mer information om förändringarna i fråga. Det syns även 
tydligt att företaget inte har varit tillräckligt tydliga med deras förändringsarbeten och inte 
heller lyckats involvera medarbetarna tillräckligt.  
 

Tabell 3 Resultat från survey, inställning till förändringsarbeten/projekt 
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I Tabell 4 kan det utläsas hur informationsnivån och inställningen till förändringsarbeten 
upplevs i dagsläget enligt surveyundersökningen. Enligt denna tabell är det tydligt att de 
kollektivanställda har blandade känslor kring deras inställning till förändringsarbeten och att 
det inte är många som vill bli engagerade. Det syns även tydligt att företaget inte har varit 
tillräckligt tydliga med deras förändringsarbeten och inte heller lyckats involvera medarbetarna 
tillräckligt. Majoriteten tycker inte att de får någon bra information från ledningen om 
förändringar. Den bristande vetskapen om pågående projektet är något som ledningen dock är 
medveten om. Tulips processledare uttrycker sig enligt följande: 
 

” Kunskapen om det är på en alldeles för låg nivå. Det är först när vi kommer 
upp till förstemän som de har koll.” 

 
När fokus under intervjuerna låg på vision, mål och delmål med det föregående 
förändringsarbetet, samt pågående projekt och för företaget över lag, ställde sig alla 
respondenter tveksamma till frågan. Ingen kunde delge en vision för varken företaget eller det 
förändringsarbete de deltagit i.  
  
	Tabell 4 Resultat från survey, informationsnivån 
 

	
 

4.4  Genomfört förändringsarbete  
I det föregående förändringsarbetet på fallföretaget gjordes det ett försök till att implementera 
ett arbetssätt som kretsande kring OEE (Overall Equipment Effectivness) -tavlor (Ericsson, 
2014). OEEtavlor har som funktion att redovisa respektive avdelnings resultat vad gäller linjens 
effektivitet och om de når uppsatta mål. Med dessa data kan Tulip analysera det arbete som 
utfördes och på så sätt komma fram till förändringar som kan förbättra resultaten. Ett sådant 
sätt att arbeta kan leda till ett smidigt sätt för organisationen att arbeta med ständiga 
förbättringar (Ericsson, 2014). Konceptet med OEE-tavlor användes redan i Danish Crown-
koncernen, detta var anledningen till att Tulip ville anamma detta arbetssätt.  
  
Enligt Ericsson (2014) var dock kunskapen om hur detta arbetssätt faktiskt fungerade 
bristfällig, inte bara hos de berörda på avdelningarna utan också kunskapen hos de som 
implementerade och tog beslutet om att implementationen skulle ske var bristande. Denna 
slutsats som dras av Ericsson (2014) kan styrkas upp med den data som samlades in från den 
survey som gjordes i denna studie. I Tabell 5 presenteras de svar som gavs på frågor gällande 
föregående förändringsarbetet.  
 
På en skala 0,0 till 5,0 svarade majoriteten under 3,0 på dessa fem påståenden. Det kan i Tabell 
5 utläsas att de kollektivanställda på Tulip kände sig till viss del informerad om varför 
förändringsarbetet utfördes, men kände sig ändå inte välinformerade. Gemeneman kände 
heller inte att de var delaktiga i arbetet eller att de kunde påverka vad som hände i det.  
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Tabell 5 Resultat från survey, Känslan i tidigare förändringsarbete 

 
 
Ett övergripande tema under de intervjuer som genomfördes på fallföretaget var att det fanns 
kunskapsluckor vad gällde bakgrundsinformation om projektet. Information om varför 
projektet hade startats upp, hur projektet skulle genomföras och vad som hade gjorts innan de 
blev delaktiga i arbetet var någonting respondenterna inte visste någonting om. 
På frågan om de visste vad den bakomliggande anledningen till förändringsarbetet var blev det 
ofta ett nekande svar. 
 
Det som diskuterades i de ansvariga projektgrupperna, där linjechefer, tekniker och en OEE-
koordinator satt med, skulle kommuniceras ut till de övriga kollektivanställda. Detta skedde 
mestadels på de morgonmöten som hölls under 15 minuter på varje linje varje morgon, samt i 
veckobrev nämndes vad som hände i projektet. De delaktiga i projektet upplevde att de som 
ville veta vad som hände under projektmötena fick den information de ville ha. Dock fanns det 
enligt de deltagande linjecheferna inte någon riktigt tydlig riktlinje för hur informationen skulle 
förmedlas: 

 
”Oftast sa de att vi skulle berätta för de andra, men också produktionsledarna 

skulle säga till. När det fanns tid på morgonmötet informerade de till de andra.” 
 

När respondenterna fick frågan om hur projektet hade avslutats, fanns det inget tydligt svar. 
De flesta svarade med förvirring angående att det skulle ha funnits ett avslut alls. Den 
övergripande känslan var att arbetssättet bara hade dött ut och ingen riktigt visste varför.  

 

4.4.1 Arbetssätt  
Det föregående förändringsarbetet genomfördes med projektgrupper som möttes under 
specifika tider. Tulip utsåg produktionsledaren som ägare av projektet och denne var ansvarig 
för att projektgruppen, bestående av operatörer och tekniker, fick alla resurser som behövdes. 
Det var också produktionsledarens ansvar att samla in de ändringsförslag och analysmaterial 
projektgruppen tog fram, samt att sätta igång nya förändringsarbeten baserade på 
förändringsförslagen.  
 
Utöver projektgruppen fanns det en styrgrupp bestående av produktionsutvecklare, platschefen 
och ansvariga tekniker. Styrgruppen hade som uppgift att sätta upp mål och regler som 
projektgruppen skulle förhålla sig till. Dessutom skulle denna styrgrupp se till att 
produktionsledarna inför implementeringen blev utbildade i hur arbetet med OEE-tavlorna 
skulle gå till, samt bistå med annat som var förutsättningar för att projektgruppen skulle kunna 
sätta igång med arbetet (Ericsson, 2014).  
 
Projektgrupperna hade ingen speciell struktur och produktionsledaren hade inte heller något 
system för val av medarbetare som skulle vara med i projektgrupperna. Det hölls ett möte i 
månaden med projektgrupperna. Här diskuterades de problem som upplevts på linjerna och 
det arbetades fram idéer för hur dessa problem skulle lösas. Under nästkommande månad 
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gjordes ansträngningar för att lösa dessa problem och på nästa möte diskuterades det som hade 
åstadkommits, sedan började det om på nytt med nya iakttagna problem. Arbetssättet 
sammanfattades som följer av en av de då deltagande från slice-avdelningen:  
 

”Det var ett ständigt arbete, personer från olika avdelningar satt tillsammans 
och kom på nya idéer, lösningar på problem.” 

 
Det fanns inga uttalade mål eller delmål i projektet. Det fanns heller ingen uttalad vision för 
varken projektet eller företaget, vilket det än idag inte finns, enligt platschefens uttalande.   

 

4.4.2 Engagemang och motivation  
Av de medarbetare som var engagerade i det förgående förändringsarbetet och som var med i 
projektgrupperna var enligt dem själva positiva till förändringen. Många deltagare i 
gruppmötena var positivt inställda då flertalet mindre irritationsmoment löstes under dessa 
tillfällen vilket gjorde att de blev mer engagerade. Den linjeansvariga på marinaden ställer sig 
positiv till engagemangsnivån: 
 

”När vi såg resultat blev vi bara mer engagerade.”  
 
Flertalet var positiva då det faktiskt gav snabba och gynnsamma resultat och hade god 
inställning då de fick förtroende från chefer att vara med och förändra. En gemensam åsikt från 
respondenterna var dock att med mer information och bättre kommunikation om förändringar 
och resultat hade skapat mer engagemang. Fler ville vara med från första början i 
förändringsarbetet för att få större förståelse för hela processen och kunna vara med och 
påverka från start. En anledning till låg motivation och engagemang var just att inte alla fick 
vara med under dessa gruppmöten, detta är något som en operatör från sliceavdelningen 
spekulerar kring: 
 

”Det kan väl vara att inte så många blev engagerade när det bara var vissa som 
fick vara med i den här gruppen.”  

 
Även om de blev delgivna det som sades och bestämdes på mötena och fick komma med 
synpunkter blev det ändå en irritation av att inte vara involverade. 
En viktig del i ett förändringsarbete är att ha en engagerad projektledare. En respondent ansåg 
att det är viktigt att ha en ledare som följer upp och driver på arbetet och de involverade. 
 
Enligt platschefen på fallföretaget var inställningen från kollektivpersonalen i början av 
förändringsarbetet negativ av två anledningar. Den första var att fackförbundet ansåg att 
förändringen och implementeringen av OEE-tal skulle bli en stressfaktor för operatörerna ute 
i produktionen. Den andra anledningen var att produktionsledarna fick ett verktyg som kunde 
mäta hur effektiva de var. Produktionsledarnas jobb är att se till att produkterna produceras i 
tid och att det håller rätt kvalitet. Vid implementeringen av OEE-talen så syntes det tydligt i 
siffror när linjerna inte producerade som det skulle och då upplevde medarbetarna en press, då 
de visste att cheferna snart skulle komma och fråga varför linjerna inte rullade på som det 
skulle. Detta problem löstes genom att byta utseendet på tavlorna så de istället fokuserade på 
stopptiderna och blev istället ett ”hjälpverktyg” för operatörerna vilket underlättade deras 
arbete. 
 
Genomgående för alla avdelningar var att de hade bortfall vid majoriteten av sina möten som 
kan skådas av de rödmarkerade siffrorna i Tabell 6, Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9. De 
rödmarkerade bokstäverna visar på att samma person upprepade gånger varit frånvarande från 
förändringsmötena. Tidpunkterna för mötena varierade och sammanföll inte alltid med 
arbetstiderna då de deltagarna i mötena inte kom ifrån samma skift och alltså inte hade samma 
arbetstider. Detta kan enligt platschefen ha varit ett problem och en anledning till varför vissa 
inte kunde medverka under vissa mötestillfällen. Nedan kan deltagarantalet från 
förändringsmötena ifrån de fyra olika avdelningarna på fallföretaget urskiljas. Namnen är 
ersatta med bokstäver för att behålla anonymiteten för de deltagande.  
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Tabell 6 Data från mötesprotokoll, In/Utlastning 
 

	In/Utlastning	 15-10-20	 15-11-20	 16-01-12	 16-04-20	

Antal	deltagare	 6	 6	 6	 8	

Antal	Frånvarande	 3	 3	 3	 1	

Deltagare	 A	B	C	D	E	F		 A	B	C	D	E	F	 A	B	C	D	G	K1	 A	B	C	G	K1	E	F	D	

Frånvarande	 G	H	I	 G	H	I	 F	I	H	 I	

 

Tabell 7 Data från mötesprotokoll, Färs 

	Färs	 15-09-01	 15-10-02	 15-10-27	 15-12-01	 16-01-22	 16-02-22	 16-05-13	
Antal	deltagare	 6	 6	 6	 6	 8	 5	 6	

Antal	Frånvarande	 0	 0	 0	 3	 1	 3	 1	

Deltagare	 A	J	K	L	M	
N	

A	J	K	L	M	
N	

A	J	K	L	M	
N	

A	J	L	M	P	
O	

A	J	M	N	K	Q	
R	S	 A	J	N	K	P	 A	J	N	K	S	

M	

Frånvarande	 		 		 		 T	K	N	 T	 T	M	Q	 Q	

 

Tabell 8 Data från mötesprotokoll, Marinad 

Marinad	 15-09-15	 15-10-16	 15-11-10	 15-12-08	 16-01-29	 16-02-23	 16-03-18	
Antal	deltagare	 5	 7	 7	 7	 6	 6	 8	

Antal	Frånvarande	 1	 0	 0	 0	 2	 3	 1	

Deltagare	 A	U	V	X	
W	

A	U	V	W	Y	
Z	Å	

A	U	V	W	Y	
Z	Å	

A	U	V	W	Y	
Z	Å	

A	U	W	Y	
Z	Å	

A	W	Z	Å	
B1	X	

A	W	Z	Å	
B1	Ö	Y	U	

Frånvarande	 Y	 		 		 		 V	Ä	 Y	U	Ö	 X	

 

Tabell 9 Data från mötesprotokoll, Slice 

Slice	 15-09-18	 15-10-05	 15-12-01	 16-04-19	
Antal	deltagare	 5	 7	 6	 7	

Antal	Frånvarande	 3	 1	 2	 2	

Deltagare	 A	C1	D1	E1	F1	 A	C1	G1	F1	H1	I1	J1	 A	C1	G1	F1	I1	J1	 A	C1	F1	I1	D1	H1	L1	

Frånvarande	 H1	I1	G1	 D1	 D1	H1	 J1		
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5. Analys  
Kapitlet analyserar insamlad empiri från Tulip Food Company, utifrån den teori som 
presenterades.  

5.1 Triggers för charktillverkningsföretags förändringsarbeten 
Förändringar på marknaden och i samhället sker dagligen vilket gör att organisationer och 
företag också måste förändras och förbättras för att vara starka på marknaden och skapa värde 
med sina produkter och tjänster för konsumenterna. Omgivningens påverkan på företaget 
kallas också för triggers som påverkar genom några olika faktorer som kan identifieras genom 
en PESTLE-analys (Hughes, 2010). Då är frågan på vilket sätt omvärlden i form av 
samhällstrender påverkar just förändringsarbeten.  
 
De trender som har uppmärksammats i samhället de senaste åren är frågor som rör miljö, 
människans hälsa och att det efterfrågas transparens i produktframtagningen inom 
köttindustrin (Branschinfo-kött, 2018). Med detta kan det sägas att intresset för information 
angående livsmedelssäkerhet och djurhållning har växt. För att kunna analysera dessa trender 
och den insamlade empirin, i förhållande till charktillverkningsföretagets förändringsarbete, 
har PESTLE-analys (Hughes, 2010) anammats. Triggers-teorin och PESTLE förklarar 
omvärldens påverkan på charktillverkningsföretaget, en påverkan som tvingar till en 
förändring i organisationen. 
 
Först ut är den politiska faktorn (Hughes, 2010). I denna kategori kan det ses att diskussionen 
om en möjlig beskattning av kött faller in (Jordbruksverket, 2013), en diskussion som förs med 
miljöfrågor i åtanke. Denna diskussion skulle också kunna falla in under ekonomi delen i 
PESTLE (Hughes, 2010). Men eftersom det ännu bara är en diskussion som hålls mellan 
politiker, passar den bra in under politikdelen. Även den minskade efterfrågan på danska slice-
produkter som Tulips platschef uppmärksammat hamnar i politikkategorin. Detta eftersom 
anledningen av den förändrade efterfrågan startade vid det förra valet, då det kampanjades 
emot danskt kött och den svenska köttkvalitén framhölls. Tulips platschef tror sig också kunna 
förklara minskningen i efterfrågan med att svensken är lojal mot just livsmedel med svenskt 
ursprung, till skillnad från bristande lojalitet i fråga om andra sorters produkter, tillexempel 
bilar.  Detta resonemang leder in på ett annat steg i PESTLE, den sociala aspekten (Hughes, 
2010).  
 
Platschefen på Tulip har uppmärksammat en förändrad efterfrågan på företagets lamm- och 
kycklingprodukter. Detta uppger platschefen beror på den ökade invandringen i landet. Den 
ökade efterfrågan på dessa produkter stämmer bra överens med Jordbruksverkets (2018) 
statistik över den svenska köttkonsumtionen de senaste åren. Denna statistik säger i likhet med 
Tulips observationer, att konsumtionen av rött kött har minskat, vilket följer de 
rekommendationer som kommer från Livsmedelsverket (2018). Rekommendationerna lyder 
att äta mindre kött och att öka konsumtionen av produkter från växtriket. Detta motiverat av 
bättre hälsoförutsättningar, köttproduktionens miljöpåverkan och det etiska i djurhållningen 
(Livsmedelsverket, 2018).  Den minskade konsumtionen av kött kan också förklaras med den 
ökade efterfrågan på vegetariska produkter. SvD (2017) genomförde en studie där det 
identifierades en tydlig ökning i efterfrågan på både färsk- och frysvaror i vego-segmentet. Inte 
bara vegetarianer och veganer väljer bort kött i sina måltider, utan också ”köttätare” väljer att 
äta endast produkter från växtriket vid allt fler tillfällen (Branschinfo-kött, 2018).  
 
Teknologi är nästa punkt i PESTLE (Hughes, 2010) och i detta fall är det inte så mycket en fråga 
om teknikutveckling, utan istället livsmedelssäkerhet i enlighet med processledarens 
uttalanden. Processledaren på Tulip förklarar svårigheten att maskiner praktiskt ska klara 
produktionen, men också uppfylla krav i fråga om materialets hållbarhet och påverkan på 
köttet. Här finns också lagdelen i PESTLE (Hughes, 2010). Det finns lagar och regler för vilka 
material som får användas, kylkedjor som inte får brytas och speciella branschriktlinjer som 
ska följas (Livsmedelsverket, 2018). Här finns också aspekten av det krav på 
ursprungsmärkning av köttet som Tulips processledare talar om. Tulip måste veta exakt 
varifrån varje gram av kött kommer ifrån och hur det tas fram för att uppnå de krav som finns 
på köttkvalitén. Charktillverkningsföretaget måste hela tiden förbättras och förändras i linje 
med dessa lagförda krav för att få fortsätta sin verksamhet.  
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Till sist finns miljöaspekten (Hughes, 2010), vilken är genomgående i nästan alla ovanstående 
delar av PESTLE. Den diskuteras i politiksegmentet, den återkommer vid rekommendationer 
av köttkonsumtion, den finns som en faktor i ursprungsmärkningen och används som 
motivering för att välja vego-alternativ. Det har de senaste åren enligt processledaren dykt upp 
mer miljövänliga alternativ till plast när det talas om förpackningsmaterial. Tulips 
processledare påpekade att miljöfrågor är troliga att ligga i fokus för företaget i framtiden. Han 
tror att det som kommer framhållas i företagets arbete är logistik och arbetet med 
förpackningsmaterial. Här kan det också diskuteras om etik-frågor skulle infalla, men eftersom 
etik är en identifierad samhällstrend (Branschinfo-kött, 2018), passar det bättre in under 
sociala aspekter. Dock ska det hållas i åtanke att de etiska frågorna även finns med i denna 
miljödel.  
 
I föregående resonemang kan det konstateras att miljöfrågor går som en röd tråd genom alla 
delar som tagits upp. Även när inte just miljö står i fokus lyser just denna fråga igenom. Oavsett 
om det talas om politik, hälsa eller produktion, legitimeras argument för lägre köttkonsumtion, 
andra tillverknings- och förpackningsmaterial, samt vego-alternativ med köttindustrins 
miljöpåverkan. Med en så stor vikt på miljö i dagens samhälle är det en fråga som måste 
behandlas av charktillverkningsföretagen och kommer tvinga fram förändringar.  
 
Analysen ovan är gjord med Abatecolas (2012) teori om determinism, att omvärlden tvingar 
organisationen till förändring. Om istället teorin om voluntarism ska tas i åtanke ser det något 
annorlunda ut. Voluntarism skulle då innebära att företaget förändras för att påverka 
omvärlden och inte tvärt om. När denna idé kopplas ihop med Leavitt-Ry-teorin (Bakka & 
Fivelsdal, 2006) och charktillverkningsföretagets förändringsarbete skulle det innebära att 
företagen skulle genomgå förändringar så stora att det påverkade trender och befintliga åsikter 
i samhället. Om ett charktillverkningsföretag skulle välja detta angreppssätt, att förändras för 
att påverka omvärlden istället för tvärt om, måste ändå de befintliga trenderna tas i beaktning. 
Det är åsikter och trender angående charktillverkningsföretagets påverkan på miljö, hälsa och 
etiska aspekter som ska förändras.  
 
Det har getts exempel på vilket sätt samhällstrender kan komma att tvinga fram och/eller forma 
de förändringar som kommer att göras i charktillverkningsföretaget. Den riktning som dessa 
trender ger påverkar då förändringsarbetet i Kotters förändringssteg (1996). Tydligast kan det 
ses i steg tre, skapa en vision och förändringsstrategi. Visionen ska ge en riktning på 
förändringsarbetet och leda de deltagande mot ett önskat framtida läge (Levin, 2000). Visionen 
kommer se olika ut beroende på vilken samhällstrend som behandlas i just det 
förändringsarbetet. Det kan vara produktframtagning för vego-produkter, hållbarhet i fråga om 
miljö och etik, samt kostnadseffektivitet. Alla förändringsarbeten kräver sin egen vision. Med 
en ny vision kommer det också att krävas utformning av nya missioner och strategier för att 
skapa en möjlighet lyckas med förändringsarbetets vision (Levin, 2000). Det kommer också 
behövas sättas upp olika mål och delmål i varje förändringsarbete (Eklund, 2013).   

5.2 Avgörande faktorer i ett förändringsarbete 
Vad gäller fallföretagets förändringsarbete kopplat till Kotters åttastegs-modell (1996) så har 
ledningen brustit på många av punkterna som Kotter (1996) menade är vanliga misstag som 
begås inom ett förändringsarbete. Enligt respondenterna var flertalet positivt inställda till 
förändringsarbetet och hade stort engagemang när gruppmötena väl hölls. Enligt några var 
dock inte alla lika engagerade då de inte fick möjlighet att vara delaktiga eller att de inte var 
intresserade. Redan här fallerade förändringsarbetet då ledningen inte lyckades med första 
steget i Kotters modell (1996), att skapa ett missnöje bland medarbetarna, vilket krävs för att 
motivationen till att förändras ska öka hos alla i företaget. Ledningen hade ett relativt stort 
förtroende från de kollektivanställda men har ändå inte lyckats med kommunikationsdelen, då 
flertalet kollektivanställda är missnöjda över att ha fått för lite information, detta var steg två 
(Kotter, 1996).  
Steg tre och fyra (Kotter, 1996) missades då de inte skapade en tydlig vision eller gemensamma 
mål så att alla berörda inte visste vilken riktning de skulle jobba i. De lyckades inte visa för 
medarbetarna vad de skulle vinna med att vara delaktiga i förändringsarbetet, vilket då gjorde 
att de inte ville offra sin tid för att hjälpa till med att lyckas med förändringen. Återigen brast 
det i kommunikationen. Steg fem och sex (Kotter, 1996) är kopplade till de tidigare stegen, att 
det är viktigt att inte se arbetet som ett hinder och att det är viktigt att ha en vision som alla är 
medvetna om. Samt att arbetet bör ha uppsatta delmål som gör att de delaktiga blir engagerade 
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och orkar fortsätta arbeta mot förändringen, vilket heller inte fanns. De sista två stegen handlar 
om implementeringen av förändringen, att det tar tid och att det måste fortsätta arbetas för 
förändringen (Kotter, 1996). Detta för att lyckas få förändringen att bli en standard i 
organisationen (Kotter, 1996), vilket inte blev fallet. Det kan konstateras att fallföretaget hade 
svårigheter med att uppfylla flera av Kotters åtta förändringssteg (Kotter, 1996) och gått på 
några minor i form av de svårigheterna densamma räknar upp i förhållande till dessa åtta steg.  
 
Ett hinder som är vanligt förekommande är brist på kommunikation (Kotter, 1996). Detta kan 
vara att många involverade känner sig dåligt informerade eller att kommunikationen brister så 
att missuppfattningar uppstår (Kotter, 1996). På fallföretaget var majoriteten missnöjda över 
hur kommunikationen fungerade mellan ledningen och de kollektivanställda ute i 
produktionen. Några respondenter påpekade att de inte hade fått någon information innan om 
varför och hur det förra förändringsarbetet skulle ske. Dessa respondenter påpekade också att 
fler förmodligen hade blivit mer engagerade i förändringen och förändringsarbetet om de hade 
blivit delgivna mer information. De menade också på att de gärna hade velat vara mer delaktiga 
i förändringsarbetet och helst tidigare för att kunna vara med och påverka vad som bestämdes. 
Detta eftersom det är dem som blir påverkade av förändringarna i slutändan.  
 
Innan det påbörjas ett förändringsarbete är det viktigt att veta vilken omfattning projektet har 
(Rubenowitz, 2004). Enligt Rubenowitz (2004) finns det tre olika typer av förändringsarbete 
och beroende på vilken typ av förändring som ska genomföras så kommer detta ta olika tid och 
antalet involverade som kommer krävas varieras också. Förändringar som påverkar mjuka 
värden, vilket anses vara en kulturell förändring, tar också lång tid att utföra och implementera 
och kräver även att så många som möjligt inom organisationen är delaktiga och involverade 
(Rubenowitz, 2004). Fallföretaget försöker enligt processledaren att jobba med de mjuka 
värdena för att skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Cheferna på fallföretaget var dock 
inte medvetna om att förändringar av dessa värden kommer ta tid och att man då ska engagera 
så många som möjligt i fallföretaget med dessa frågor. För få var engagerade under allt för kort 
tid.  
 
Ett annat problem som kan uppstå i samband med förändringsarbeten är brist på engagemang 
och motivation (Kotter, 1996). Detta var något ledningen på Tulip upplevde, men inte de 
kollektivanställda. Enligt mötesprotokollen finns det inget tydligt mönster i fråga om frånvaro, 
det är endast ett fåtal personer som är frånvarande på mötena. Dock kan det ses att möten i 
början hölls med en kontinuitet, en gång i månaden. Men det blev allt längre mellan mötena på 
flertalet avdelningar. Detta ger känslan av att intresset från de som höll i mötena svalnade och 
inte lika mycket kraft lades på att fortsätta arbetet. Något som återigen anses tyda på en 
bristande insikt för vad som krävs i fråga om ledning och den tid en förändring kräver för att 
genomföras.  
 
En följd av att företaget tidigare har försökt med förändringsarbeten men inte lyckats är att 
cynism kan uppstå bland medarbetarna (Reichers, Wanous, & Austin, 1997). Tulips 
genomförda förändringsarbete med OEE-tavlorna, ansågs av ledningen vara till viss del ett 
misslyckat sådant. De lyckades inte få arbetssättet att bli en del av företagets ”vardag”.  När 
detta projekt lades ned så gjordes det inget tydligt avslut i arbete, vilket lämnade de deltagande 
undrande om projektets resultat och anledning till att arbetet slutade. Varken en redovisning 
av vad som gått bra eller dåligt i förändringsarbetet fanns att tillgå från ledningen, vilket då kan 
upplevas mer som ett misslyckande. Detta är något som kan ligga som grund för uppkomsten 
av cynism inför kommande förändringsarbeten (Kotter & Schlesinger, 1989). Detta stämmer 
också överens med Leavitt-Ry-teorin, där det sägs att historian påverkar förändringsarbeten i 
en organisation (Bakka & Fivelsdal, 2006). Detta är också den sista punkten i Kotters åtta 
förändringssteg, att redovisa resultat för att förankra förändringen (1996).  
 
En viktig del i organisationer och företag är att ha en tydlig vision som genomsyrar hela 
företaget och visar vägen hur de ska jobba och sträva efter det framtida önskade läget (Levin, 
2000). Förändringsarbetet ska sträva efter mål som organisationen satt utifrån visionen och 
missionen (Eklund, 2013). Vad gäller fallföretaget har de ingen tydlig vision. Enligt platschefen 
är deras enda uttalade vision att de ska tillgodose deras enda kunds krav och också få vara deras 
leverantör i framtiden, vilket är mer utav en mission. Utan vision är det omöjligt för företaget 
att veta åt vilket håll de ska sträva åt (Levin, 2000). Att öka produktionen och effektiviteten och 
därmed producera mer köttdetaljer kanske inte är hållbart i framtiden, med tanke på de 
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konsumtionstrender som finns i samhället. En sådan förändring kan för stunden effektivisera 
och öka omsättningen och vinsten men försämra dessa i framtiden. En tydlig trend med vego-
produkter har ökat vilket gör att förändringar för att effektivisera produktionen blir paradoxala.  
 
Innan påbörjan av ett förändringsarbete är det också viktigt att ha en tanke bakom förändringen 
precis som i alla typer av projekt (Levin, 2000). Ledningen på Tulip hade inget mål eller tanke 
utöver att det skulle bli bättre ute i produktionen, detta var något som tydligt uppdagades när 
intervjuerna genomfördes. Det var ett tydligt nekande svar till frågan om det fanns några delmål 
i förändringsarbetet. För att enklare kunna genomföra ett förändringsarbete krävs det att det 
finns mål och delmål som visar vägen för medarbetarna och som ledningen kan följa och se så 
allt går som det ska. Målen ska också vara så pass tydliga att inget missförstånd kring dem 
uppstå, de ska vara SMARTa (Eklund, 2013). När förändringsarbeten påverkar de mjuka 
värdena inom organisationen, som det nu gör i Tulips fall, är det svårare att skapa och följa 
SMARTa mål. Svårigheter kan uppstå vad gäller mjuka värden och SMARTa mål, eftersom 
dessa värden är abstrakta och svåra att sätta ord på. Dessa SMARTa mål ska då också vara 
utformade med målet att nå förändringsarbetets och företagets vision (Eklund, 2013). Vilket 
blir svårt på Tulip, då det varken finns en vision för företaget eller för förändringsarbetet.   
 
  



 

29 

6. Diskussion 
I kapitlet besvaras studiens frågeställningar utifrån de påverkande triggers som identifierats 
och de misstag som uppdagats i föregående analys.  

6.1 Samhällstrenders påverkan på förändringsarbeten 
Med grund i analysen kan det konstateras att många av samhällstrenderna idag leder till en 
negativ inställning till köttkonsumtion. Vid en eventuell beskattning av kött kommer priserna 
stiga, vilket ställer konsumenten inför val mellan dyrare charkprodukter och billigare icke-
animaliska produkter. Det ställs större krav på köttkvalité och djurhållning, vilket också det 
ökar kostnaderna för företagen och då genererar högre produktpriser. Argument för hälsa och 
miljö talar också dem emot konsumering av charkprodukter.  
 
En ökad efterfrågan på vego-produkter kommer leda till framtagning av nya och bättre vego-
produkter. Dessa produkter konkurrerar om samma kunder som charkprodukterna och kan 
komma att påverka försäljningen för charksegmentet. Detta kan ses som ett stort hot mot 
charktillverkningsföretaget. För att kunna fortsätta vara med och konkurrera om kunderna, och 
på så sätt få organisationen att överleva, behöver charktillverkningsföretag utvecklas och 
förbättras dem med i takt med marknaden. Både i fråga om produktutbud och organisatoriska 
processer, internt och externt (Petersson, o.a. 2015).  
 
Den större efterfrågan på vego-produkter skapar frågan om det är en bana som ska följas. Just 
nu är inte Tulip rustade för att möta denna marknad. Ska det utvecklas produkter som 
tillfredsställer denna efterfrågan eller ska företaget fortsätta på sitt nuvarande koncept? Ska 
Tulip försöka att utveckla de existerande processerna på så sätt att de möter de miljökrav och 
kostnadskrav som ställs? Om det väljs att möta denna efterfrågan kan det påverka företagets 
mission. En framtagen vision i företaget förblir oförändrad, men missionen kommer att behöva 
ses över. När företaget inte längre bara producerar charkprodukter, utan också vego-produkter, 
kommer missionen behöva omformuleras. Det måste oavsett utvecklas en strategi för att möta 
den nya marknadsprofilen. Med större krav på livsmedelssäkerhet från samhället och de 
begränsningar Tulips processledare pratar om i produktionen kan det dras slutsatsen att 
charktillverkningsföretag också behöver se över sin produktion i fråga om maskiner och 
processer, samtidigt som de utvecklar sitt arbete med miljö och produktframtagning. 
 
I helhet kan vi se att omvärlden i form av samhällstrender har en stor påverkan på 
charkindustrin i överensstämmelse med Leavitt-Ry-modellen (Bakka & Fivelsdal, 2006). 
Samhällstrenderna ställer krav på företag att förändras och utvecklas för att behålla sin 
marknadsposition för att kunna överleva på den nya marknaden. Fokus ligger på kvalitet, 
kostnadseffektivitet, samt hållbarhet i miljö- och etikperspektiv. Dessa punkter kopplas främst 
till politik, miljö och den sociala aspekten i PESTLE (Hughes, 2010) och genererar arbete med 
förändringsarbetens vision, mission & strategi, samt mål & delmål. Detta illustreras i Figur 9. 
Men även hela företagets mission kan komma att förändras. Även lagar och regler påverkar 
förändringsarbeten, då de sätter upp ramar vilka charktillverkningsföretaget måste hålla sig 
inom för att få fortsätta producera och på så sätt existera. 
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Figur 9 Samhällstrenders påverkan på förändringsarbete 

 
Det kan konstateras att förändringsarbetet kommer bero mycket på vilket sätt 
charktillverkningsföretaget väljer att möta omvärlden och hur omvärlden, i fråga om 
samhällstrender och krav utvecklar sig. Typ av förändring, storlek på förändring och vilka delar 
av organisationen som förändringsarbetet berör beror mycket av vad 
charktillverkningsföretaget väljer att lägga fokus på.  

6.2 Avgörande faktorer i ett förändringsarbete 
Tulip har i sitt förändringsarbete inte haft någon tydlig vision, inte heller företaget i stort har 
någon tydligt uttalad vision, detta är steg tre i Kotter åtta förändringssteg (1996). De 
kollektivanställda ställer sig frågande till att förändringsarbetet skulle haft några tydliga mål 
och delmål, vilket också behövs när det utvecklas en strategi för att nå missionen och så också 
visionen. Detta påstås därför ha varit en anledning till att Tulip upplevde sitt förändringsarbete 
som ett misslyckande. I Tulips fall vill de arbeta med mjuka värden, vilket försvårar 
utformningen av SMARTa mål. De deltagande i förändringsarbeten vill se resultat för att orka 
fortsätta arbeta mot förändringens vision och mission. Med mål som är riktade mot välmående, 
istället för produktivitet eller effektivitet blir det svårare att visa på de framsteg som görs. Med 
en välformulerad vision för både företaget och förändringsarbetet hade det blivit en bättre 
riktning i arbetet. Med denna vision hade det då också följt en mission, strategi, mål och delmål. 
 
För att kunna förmedla visionen och målen för förändringsarbetet är bra kommunikation en 
viktig faktor. Tulip har också brustit på punkten att kommunicera resultat, anledning till 
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förändring och även anledning till avslut på förändringsarbetet. Det har skapat förvirring hos 
förändringsdeltagarna och med detta i ryggen kan det leda till framtida motstånd till 
förändringsarbeten. Balansgången mellan att ge ut rätt information och låta sina medarbetare 
vara delaktiga samtidigt som medarbetarna har andra arbetsuppgifter att göra är svårt. Det är 
viktigt att involvera så många som möjligt samtidigt som detta tar mer tid och gör 
förändringsarbetet mer komplicerat. Den engagemangsnivå som krävs i en förändring beror 
mycket av vilken typ av förändring som ska genomföras. En kulturell förändring kräver stort 
engagemang, mycket tid och god kommunikation. Vilket då visar att kommunikation och 
engagemang är viktiga faktorer.  
 
Den sista faktorn som är av stor vikt är tid. En förändring tar tid oavsett vilken typ av förändring 
det är. Det krävs mycket arbete under en lång tid. Enligt Kotter (1996) krävs det arbete för 
förändringen i ca. 3-10 år för att det ska bli en standard och ”sitta i väggarna” på organisationen. 
Återigen kan det påminnas om att den kulturella typ av förändring som Tulip eftersträvar är 
den typ som tar mest tid att genomföra. Ledningen i förändringen måste fortsätta jobba och 
inte konstatera en lyckad förändring för tidigt. De måste redovisa resultat, utvärdera arbetet 
och ännu en gång fortsätta jobba för förändringen.  
 
I Figur 10 illustreras de fyra identifierade faktorer som är avgörande för förändringsarbeten. 
Kommunikation & engagemang, mål & delmål, vision & mission, samt tid.  
 

 
Figur 10 Identifierade faktorer som är avgörande för förändringsarbeten 

 
De fyra identifierade faktorerna utgör grundpelare i ett förändringsarbete och har en 
påverkan sinsemellan. Mål & delmål följer med en vision & mission, samtidigt som 
kommunikation och engagemang är nyckeln för att uppnå de två tidigare faktorerna. Tid är 
dock den faktor som är mest avgörande för om ett förändringsarbete ska lyckas eller ej.  
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7. Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare diskuteras studiens 
metodval, utförande och problem som stötts på under arbetets gång. Dessutom framförs de 
rekommendationer som tagits fram i studien. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning 
som kan bidra i charktillverkningsföretags arbete.  

7.1 Resultat 
Studien har resulterat i ett konstaterande att i enlighet med Leavitt-Ry-modellen (Bakka & 
Fivelsdal, 2006) har omvärlden i form av samhällstrender en stor påverkan på hela 
organisationen och så också förändringsarbetet. När det nu fokuserades på ett 
charktillverkningsföretag skapade omvärlden ramar och en tydlig bana för hur organisationen 
ska komma att förändras. Förändringsarbetet i denna typ av företag påverkas mycket av politik, 
sociala aspekten, men framförallt miljö. Miljö genomsyrar idag alla delar av PESTLE (Hughes, 
2010). Trender identifierade i PESTLE och då också identifierade triggers, tvingar 
charktillverkningsföretaget att utveckla sina processer i fråga om kvalitet samt hållbarhet ur 
miljö- och etikperspektivet. I själva genomförandet av förändringsarbetet syns 
samhällstrendernas påverkan främst i steg tre av Kotters åtta förändringssteg (1996), skapa en 
vision och förändringsstrategi. Visionen, missionen och strategin utformas i varje specifikt 
förändringsarbete och beror mycket av vilken samhällstrend som ligger i fokus i just det arbetet. 
Som en kedjereaktion av en förändrad vision och strategi, beror också mål och delmål av 
samhällstrenderna. Men även missionen för hela företaget kan komma att behöva förändras, 
beroende på valet av hur den nya marknadsprofilen ska mötas.   
 
De faktorer som identifierats som de viktigaste i ett förändringsarbete inom en 
charktillverkningsindustri är följande fyra: kommunikation & engagemang, mål & delmål, 
vision & mission, samt tid.  Visionen & missionen är något utav det viktigaste, både på 
organisationsnivå och förändringsarbetsnivå. De ger en riktning på förändringen och det arbete 
som sker i organisationen. I samband med dessa tas mål & delmål fram i ett förändringsarbete, 
även dem är en nyckel till ett lyckat förändringsarbete. De sätter upp tydliga riktlinjer i arbetet 
och gör så att förändringsdeltagarna orkar fortsätta jobba för förändringen. Mitt bland dessa 
visioner, missioner, mål och delmål, finnes den tredje faktorn, kommunikation och 
engagemang. En god kommunikation måste finnas i hela organisationen och utan 
kommunikation kommer inte engagemang finnas i förändringen.  Till sist finns faktorn tid. Alla 
förändringar tar tid och det är just denna faktor som skiljer ett lyckat arbete från ett misslyckat.   
 
Det samband som uppdagats i denna studie illustreras i resultat som tagits fram i denna studie 
illustreras i Figur 11. Efter Analys och Diskussion kan det konstateras att det finns ett samband 
mellan omvärldens sociala trender, triggers, och de identifierade avgörande faktorer för 
förändringsarbeten i charktillverkningsföretag. Omvärldens triggers påverkar vision & mission, 
mål & delmål. Vilka är några av de avgörande faktorerna i förändringsarbeten. Dessutom kan 
det sägas att omvärlden/marknaden kräver snabba förändringar, vilket inte är det ultimata då 
de förändringar som eftersträvas på fallföretaget är av den typ som kräver lång arbetstid.  
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Figur 11 Illustration av samband mellan samhällstrender och förändringsarbeten 

Studien har resulterat i en förståelse för att samhällstrender påverkar förändringsarbeten och 
dess nyckelfaktorer.  

7.2 Metoddiskussion 
De metoder som använts vid empiriinsamlingen är semistrukturerade intervjuer, en survey och 
dokumentstudier. Intervjuerna har utförts med syfte att samla in kvalitativa data. Det 
eftersöktes intryck och upplevelser från tidigare förändringsarbeten. Det genomfördes nio 
intervjuer med kollektivanställda som varit delaktiga i detta arbete, två med kollektivanställda 
som är delaktiga i det nuvarande förändringsarbetet samt två ytterligare intervjuer med 
platschef och processledare. I detta föregående förändringsarbete deltog 30 kollektivanställda. 
Att det endast genomförts intervjuer med nio av dessa 30 kan sägas vara en brist i fråga om att 
få en så täckande beskrivning av upplevelserna av detta arbete som möjligt.  
 
Det som begränsade studien i detta fall var det faktum att många av de som tidigare deltagit i 
förändringsarbeten hade hunnit lämna företaget eller inte hade möjlighet att komma in för en 
intervju. Det hade också kunnat ha gjorts intervjuer med anställda på andra skift än dagskiftet, 
samt fler personer med ledarposition vilket förmodligen gett en bredare bild av upplevelserna. 
En annan faktor som begränsat de intervjuer som genomfördes var vissa 
kommunikationssvårigheter. Flertalet av respondenterna hade inte svenska som modersmål 
vilket kan ha försvårat möjligheten att få mer utvecklade svar på frågorna.  
 
Dokumentstudien genomfördes för att styrka de slutsatser som drogs av intervjuerna. Den 
rapport som studerades från föregående förändringsarbete var utförlig och styrkte 
intervjuerna. Dock hade det kunnat önskats att de mötesprotokoll som tillhandahölls hade varit 
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utförligare i fråga om arbetets tillvägagångssätt och prestationer. Surveyn genomfördes för att 
få en helhetsbild av upplevelserna och intrycken hos de kollektivanställda i fråga om pågående 
förändringsarbeten och projekt. Denna survey anses ha gett studien en mer generaliserbar bild 
av nuläget än endast intervjuerna gjorde.  
 
Fallföretaget som empirin samlades in på anses ha gjort studien delvis generaliserbar. Detta på 
grund av den världsomspännande koncern det ingår i. För att göra mer generaliserbar och för 
att lättare jämföra, samt analysera resultat från olika företag hade en flerfallsstudie varit att 
föredra. I övrigt kunde generaliserbarheten höjts genom bättre dokumentunderlag och studier 
av fler förändringsarbeten på samma företag. Det kunde även ha tagits kontakt med 
fallföretagets kund, för att få data angående samspelet med de båda och marknaden. Detta för 
att skaffa mer underlag till frågeställning ett.  
 
Det teoretiska ramverket är relativt begränsat i fråga om antalet referenser och Kotters teorier 
har stått mycket i fokus. Detta för att Kotter är en mycket framstående författare och forskare 
inom ämnet organisationsförändring (Harvard Business School, 2018). Flertalet böcker som 
författaren har skrivit handlar om hur organisationer ska gå till väga i sitt förändringsarbete 
och många modeller samt teorier baseras på Kotters åtta förändringssteg (1996).  
 

7.3 Rekommendationer 
Studiens analys, resultatdiskussion och därefter de slutsatser som har dragits har resulterat i 
fem rekommendationer som följer nedan. Dessa rekommendationer har utformats för att passa 
charktillverkningsföretag som ska genomföra förändringsarbeten. 

- Genomföra marknadsanalyser.  
Med bättre och mer utförliga marknadsanalyser får företaget en bättre förståelse för 
hur marknaden ser ut och vad den kan komma att efterfråga för typ av produkter och 
då ge en tydligare bild av vad företaget kan behöva lägga kraft på i fråga om 
förändringar. Det rekommenderas att utföra marknadsanalyser en gång i kvartalet för 
att få en bra bild av hur marknaden ser ut för tillfället.  

- Se över möjligheten att möta vego-efterfrågan. 
Efterfrågan på vego-produkter blir allt större och det är något som förutspås ge utslag 
på charktillverkningsföretags försäljning. Därför rekommenderas det att se över 
möjligheterna att utveckla ett eget vego-segment och genomföra förändringar för att 
kunna börja producera dessa produkter.    

- Utforma en vision och mission. 
I dagsläget har Tulip ingen uttalad vision för företaget eller i de förändringsarbeten 
som genomförs. Vision och mission är nyckeln i både företag och projekt. Därför 
rekommenderas det för alla charktillverkningsföretag att utforma en tydlig vision och 
mission som ska vara väl kommunicerad ut i hela företaget.  

- Lägga stor kraft på kommunikation. 
Se över hur information kommuniceras ut i företaget och vad som bör informeras. 
Inför förändringsarbeten bör de anställda vara medvetna om vilken anledningen till 
förändringen är och vilka problem den är menad att lösa. Men även tillvägagångssätt 
och resultat i förändringen bör kommuniceras ut i företaget. Därför bör det tas fram 
ett sätt att kommunicera ut denna information. 

- Låta förändringsarbetet ta sin tid. 
Förändringsarbeten tar tid och för att de ska lyckas krävs det att man är villig att 
lägga ner den tiden som är nödvändig.  

7.4 Vidare forskning 
De nyckelfaktorer som har identifierats och som också påverkas av samhällstrender är vision & 
mission. Därför kan det rekommenderas att forska mer ingående på hur dessa beror av 
samhällstrender och hur de kan komma att förändras för charktillverkningsföretag. Med en 
större förståelse för detta ökar också förståelsen för utformning av mål & delmål.  
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Efter att studien har konstaterat att samhällstrender har en faktisk betydelse för 
charktillverkningsföretags förändringsarbete bör det också forskas mer ingående på hur varje 
steg i Kotters åtta förändringstegs-modell (1996) påverkas av dessa trender. Med en större 
förståelse för detta kan charktillverkningsföretag utveckla ett bättre och effektivare sätt att 
arbeta med förändringar. Till sist föreslås det att forska om större voluntarism vid förändringar 
i förhållande till samhällstrender. Vad kommer krävas av charktillverkningsföretag i fråga om 
storlek på förändringar och vilken samhällstrend som ska ligga i fokus vid arbete med denna 
typ av förändringsarbete.  
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide för kollektivanställda 
 

1 Vad var syftet med förändringsarbetet?  
a. Fanns det någon tydlig vision? Vad var den i så fall?  
b. Målbild?  
c. Delmål?  
d. Bakomliggande anledning till förändringen? Vet du den? 

 
2. Hur valdes vilka som skulle delta ut? (Kunde man söka eller hur funkade det?)  

 
3. Vad hade gjorts i arbetet innan ni blev delaktiga?  

a. I vilket skede blandades ni in?  
b. Vilka var delaktiga redan innan er?  

 
4. Hur kommunicerades förändringen?  

• Planeringen  
• Utförandet  
• Avslutet  
• Resultatet  
• Visionen  

 
5. Blev du delgiven om det användes någon strategi eller liknande för att lyckas med 
arbetet?  

 
6. Vilka steg fanns/finns med i arbetet?  

a. Hur genomförs/genomfördes dem?  
 

7. Hur avslutas arbetet?  
 

8. Upplevdes det att projektet stötte på några problem/svårigheter?   
a. I projektgruppen?  
b. I själva genomförandet?  
c. Från personalen?   

 
9. Hur trodde du att projektet skulle lyckas? 
 
10. Vad skulle underlätta förändringsarbeten/projekt i framtiden?  

 
11. Skulle du vilja bli engagerad i förändringsarbeten i framtiden? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för högre uppsatt person 
 

1. Vad har Danish Crown för vision, mål, strategi angående kundkrav och marknaden? 
2. Vad har Tulip för vision, mål, strategi angående kundkrav och marknaden? 
3. Vad görs på detta företag för att utvecklas mot denna vision/nå dessa mål? 
4. Hur förhåller sig Tulip till det faktum att marknaden går mot en lägre 

köttkonsumtion? 
5. Hur startas ett förändringsarbete hos er? 
6. Motivering till förändringar? 
7. Vad påverkas ett förändringsarbete i denna bransch? 
8. Vad skapar svårigheter för förändringsarbeten i denna bransch? 
9. Vad var syftet med förändringsarbetet? 
10. Hur omfattande var/är förändringen? 
11. Vem tog beslutet att det skulle genomföras? 
12. Gjordes det något förarbete? (Alltså letades det strategier/modeller eller gjordes en 

plan för hur det skulle gå till?) Och isåfall hur gick det till? 
13. Hur valdes vilka som skulle delta ut? (Kunde man söka eller hur funkade det?) Av hur 

många anställda. 
14. Fick ni den respons ni ville från personal och deltagande? 
15. I vilket skede involverades deltagande personal (inte ledning)? 
16. Hur kommunicerades förändringen? 

o Planeringen 
o Utförandet 
o Avslutet 
o Resultatet 

17. Vem var ansvarig för förändringsarbetet?  
18. I vilka steg genomfördes/genomförs arbetet? 
19. Hur genomfördes implementeringen? 
20. Hur avslutades arbetet? 
21. Gjordes det något efterarbete? 
22. Upplevdes det att projektet stötte på några problem/svårigheter?  

 
I. Hur var känslan inför, under och efter förändringsarbetet? 
II. Vad gjordes bra? 
III. Vad gjordes sämre? 
IV. Vad tror du skulle underlätta arbetet i framtiden? 
V. Om det startades ett nytt projekt: 

i. Vad skulle du göra annorlunda? 
ii. Vad skulle göra att du ville engagera dig? 
iii. I vilket skede av projektprocessen vill du bli involverad/få reda på mer om 

projektet? 

 
VI. Andra kommentarer/tillägg? 
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Bilaga 3: Survey 

 
Frågor angående förändringsarbeten på Tulip 
 
Ringa in den siffra du tycker stämmer mest för dig. 0 är lite, 5 är mycket.  
 
 

1. Jag är bra informerad om Tulips: 
 

a. Försäljningsresultat 

 
b. Pågående projekt/förändringar 

 
 

c. Uppsatta mål (prestation, effektivitet, försäljning)  

 
 

2. Min inställning till förändringsarbeten är positiv. 

 
 

3. Jag vill få mer information om förändringar/projekt.  

 
 

4. Jag känner att mina åsikter blir hörda. 
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5. Jag hade velat bli engagerad i projekt. 

 
På vilket sätt i så fall? 
 
 

 
 
 
 
 
Om du arbetat här när det genomförts projekt/förändringar tidigare svara på följande frågor 
också: 
 

I. Jag var väl informerad om vad som pågick i projektet. 

 
II. Jag visste varför det gjordes. 

 
III. Jag kände mig delaktig. 

 
IV. Jag kände att jag kunde påverka vad som skedde i projektet. 

 
V. Jag blev informerad om projektets resultat. 

 
 


