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Abstract 
Purpose – The purpose of the study is to map out the top-down and bottom-up 
perspectives and investigate the information strategies on how it relates to daily 
operations in three case companies. To fulfill the purpose, the following three 
questions have been answered: 
 

1. What approach do the organization have on information strategies and what 
 characterizes them? 
 

2. To what extent do the case organization use the information strategies? 
  

3. What opportunities and difficulties do organizations see with the information 
strategies? 
  
 

Method – To fulfill the purpose, a case study was carried out on three case companies. 
The empirical data has been collected through interviews and surveys. The theoretical 
framework together with the empirical data, has then contributed to achieving the 
purpose. 
   
Findings – First the map out was conducted within three case companies and how 
the information strategies have been chosen in relation to the daily operations 
perspective. Based on the mapping, it has then been framed the potential possibilities 
and difficulties with the respective strategy choices and its implementation. 
 
Limitations – The definition of the information strategies within the study is defined 
as Top-down and Bottom-up and how the choice in how companies choose to 
coordinate and be responsible for tasks. The authors do not know whether the study 
can be adapted to the business of other organisations when mapping information 
strategies. 
 
Keywords – information strategies, top-down, bottom-up, information flow, 
communication.  
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Sammanfattning 
Syfte – Studiens syfte är att kartlägga top-down och bottom-up perspektiven och 
undersöka informationsstrategierna om hur den förhåller sig till den dagliga 
verksamheten i tre fallföretag. För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar 
besvarats: 
 

1. Vilket synsätt har organisationer på informationsstrategierna och vad 
karakteriserar dessa? 
 

2. I vilken utsträckning använder sig organisationer av informationsstrategierna?   
 

3. Vilka möjligheter och svårigheter ser organisationer på 
informationsstrategierna? 
 
 

Metod – För att uppfylla syftet genomfördes en fallstudie på tre fallföretag. Genom 
intervjuer och enkätundersökningar har den empiriska data insamlats. Teoretiska 
ramverket med stöd av den empiriska data, har sedan bidragit till att uppnå syftet. 
  
 
Resultat – Först kartlagdes perspektiven inom tre fallföretag och hur 
informationsstrategierna valts i förhållande till den dagliga verksamheten. Utifrån 
kartläggningen har det sedan utformats möjliga möjligheter och svårigheter med 
respektive strategival och dess implementering. 
 
Implikationer – Studiens resultat avser att bidra till en bättre förståelse kring 
användningen av informationsstrategierna och hur tillvägagångsättet ser ut inom ett 
flertal fallföretag. Genom resultat kan organisationer ta del av vilka möjligheter och 
brister som uppstår vid val av respektive strategi.   
 
 
Begränsningar – Benämningen av informationsstrategierna inom studien är 
definierat som top-down och bottom-up och hur valet i hur företag väljer att 
koordinera och ansvara för arbetsuppgifter. Författarna vet inte om studien kan 
anpassas till andra organisationers verksamhet vid kartläggning av 
informationsstrategierna. 
 
 
Nyckelord – Informationsstrategier, top-down, bottom-up, informationsflöde, 
kommunikation. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund inom informationsstrategierna tillhörande studien och det 
problemområde som studien byggts upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och 
dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet 
avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I den ständigt växande omvärlden ställs det krav på att bemöta efterfrågan. I samband 
med den tekniska utvecklingen har efterfrågan för företag blivit allt större. Företagen 
behöver ständigt tillgodose marknadens behov genom att utveckla produkter och 
tjänster (Fernández, Garcia, Martin, & Sánchez, 2017). När företag genomför sina 
vardagliga arbetsuppgifter behöver en struktur på arbetet uppnås. Grunden för att en 
välfungerande organisationsstruktur uppnås är när en tydlig kommunikation i 
kombination med ledarskap och koordination tillämpas. För dagens företag innebär 
det ett arbete där organisationer ständigt anpassar sig till marknaden för att behålla 
marknadsandelar och samtidigt vara konkurrenskraftiga (Zelong Wei, 2011).  
 
För företag innebär att det finns en organisationsstruktur med en fungerade 
koordinering av arbeten. Företag behöver anpassa sig för att bemöta den växande 
marknaden. För att bemöta efterfrågan på ett företag så ställs det krav på hur arbetet 
koordineras utifrån ett strukturerat arbetssätt, vanligtvis hur styrningen sker samt att 
arbetet utgår från att en tydlig kommunikation (Zelong Wei, 2011; Rydstedt Nyman, 
2016). 
 
Det finns två informationsstrategier som organisationer kan förhålla sig till som 
påverkar valet i hur företag väljer att koordinera och ansvara för arbetsuppgifter. Dessa 
är top-down och bottom-up perspektiven. Top-down kännetecknas av att företag 
koordinerar organisationen från ledningens perspektiv och fokuserar på att ha 
övergripande strategier och mål (Clement, 2018). I ett top-down organiserat företag är 
beslutsfattandet baserat högst i företagsledningen och kunskapen ligger längst ner. 
Däremot hanterar bottom-up istället arbetet från medarbetarens perspektiv och utgår 
från kunskap om processer samt idéer kring förbättringar (Heyden, Fourné, Koene, 
Werkman, & Ansari, 2017). Strategin talar om att företaget framhäver engagemang och 
initiativ hos medarbetarna genom att strukturera informationsflödet utifrån 
medarbetarna och uppåt mot ledningen. Forskning beskriver att en kombination av 
informationsstrategierna ger det bästa ur båda tillvägagångssätten (Stewart, 2015). 
Tillvägagångsättet innebär att företag definierar organisationens riktlinjer för vilka 
åtgärder och beteenden som ligger inom organisationens syfte, hur syftet och de 
definierade riktlinjerna uppnås ligger nu på den enskilda medarbetarens ansvar. Ett 
enbart bottom-up perspektiv kan inte generera resurser för genomförandet och ett 
enbart top-down perspektiv kan inte skapa tillräckligt engagemang (Stewart, 2015). 
 
Valet i hur företag väljer att strukturera och bedriva användning av 
informationsstrategierna är avgörande för hur organisationen kommer att utvecklas. 
Genom att företag tydligt använder sig av strategierna framhäver de viktiga aspekter 
som är nödvändiga inför att bemöta efterfrågan och den växande marknaden. Det är 
hur företag på ett effektivt tillvägagångsätt kan använda sig av strategierna för att 
förhäva aspekter så som kommunikation och koordination (Clement, 2018; Heyden, 
Fourné, Koene, Werkman, & Ansari, 2017). 
 
Utmaningen som företag ställs inför är hur användningen av informationsstrategi går 
till. Företag tenderar att missförstå skillnaderna mellan top-down och bottom-up. I 
Studien har tre fallföretag studerats för att utreda kartläggningen av 
informationsstrategierna. Utmaningen för företag ligger hos ledningen att möjliggöra 
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tydliga användningar av informationsstrategierna samtidigt som den dagliga 
verksamheten kan nyttja det (Heyden, Fourné, Koene, Werkman, & Ansari, 2017).   
 
 

1.2 Problembeskrivning 
Organisationers förmåga att arbeta utifrån ett eller flera strategier möjliggör nyttan att 
föra fram rätt informationsprocess i företaget. Kunskapen om hur 
informationsprocessen och dess strategier fungerar är värdefullt för hur företagen styr 
det dagliga arbetet. Det finns två huvudsakliga företagsstrategier men också en 
blandning (top-down och bottom-up). Dessa återspeglas i informationsstrategier och i 
dess kommunikation. 
 
Generellt sätt har många organisationer misslyckats med att förstå huvudskillnaderna 
mellan dessa perspektiv som i enlighet betyder ett misslyckande för ledningen (Zelong 
Wei, 2011; Heyden, Fourné, Koene, Werkman, & Ansari, 2017). För att utreda 
skillnaderna så krävs det en grundligare förståelse för dessa perspektiv. 
Som en följd till detta så finns det en lucka när det gäller att beskriva förståelsen för 
kommunikation – och informationsstrategier mellan olika grupper i företag. Frågan 
som behöver utredas närmare är om ledningen och arbetarna är överens om vad 
strategierna tillförser och hur det används. 
 
Detta ger författarna en bra grundorsak till att kartlägga det två huvud synvinklarna 
och möjligen en blandning av dess. Eftersom det är en utmaning för organisationer att 
fånga upp bottom-up och top-down strategierna, samtidigt som det fokuserar på det 
dagliga arbetet så är det intressant att framföra de två perspektiven och dess innehåll i 
en kartläggning.  
 
Forskning beskriver att ansvaret ligger hos ledningen att studera synvinklarna i valet 
av informationsprocessen. Ansvaret hos organisationer är att ha en definierad vision 
som möjliggör valet av strategin i företagen (Heyden, Fourné, Koene, Werkman, & 
Ansari, 2017).  
 
För att uppnå detta är det allra viktigaste att informationsflödet och den interna 
kommunikationen fungerar korrekt, vad Nousiainen (2008) menar är att detta 
genomsyras genom hela organisationen, från toppledningen och hela vägen ner till det 
anställda som befinner sig längst ner i hierarkin. Brister det i den delen så är risken 
hög att missförstånd sker och att beslut inte följs på samma sätt som i sin tur skapar 
komplikationer internt. 
 
Då forskning visar att ansvaret ligger hos ledningen att välja tillvägagångsätt i hur 
företagen väljer att koordinera arbetsuppgifterna så är det intressant att göra en 
kartläggning om dess innehåll.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår det att företag i stora drag har misslyckats med att finna 
skillnader och likheter i dessa två strategier. Organisationer tenderar att fokusera sig 
på den dagliga varsamheten utan någon strategi som genomsyrar hela processen, det 
innebär att bottom-up och top- down perspektivet hamnar åtsidan. Möjligheten till att 
bidra med arbete inom området är central för att förståelse ska kunna uppnås. Därmed 
är syftet med denna studie: 
 

Att kartlägga informationsstrategier i fallföretagen och hur dessa 
förhåller sig till den dagliga verksamheten 



Introduktion 

 
 

3 

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. För att få en 
förståelse om hur ledningens medvetenhet förhåller sig till strategierna så undersöks 
området utifrån det tre valda fallföretagen och den kunskap samt erfarenheter de har. 
Därmed är studiens första frågeställning: 
 

− Vilket synsätt har organisationer på informationsstrategierna och vad 
karakteriserar dessa? 
 

För att utvärdera hur organisationerna förhåller till organisationsstrukturer  
i dagsläget undersöks befintliga rutiner och system för att utvärdera hur det påverkar 
val av strategier. Därmed är studiens andra frågeställning:   
 

− I vilken utsträckning använder sig organisationer av informationsstrategierna? 
 

För att få en centralförståelse om hur företagsledningen hos fallföretagen förhåller sig 
till informationsstrategierna undersöks bakomliggande motiv, deras inställningar 
samt vad företagsledningen ser för möjligheter och svårigheter inför dessa strategier. 
Därmed är studiens tredje frågeställning:   
 

− Vilka möjligheter och svårigheter ser organisationer på 

informationsstrategierna 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 

Studiens avser att kartlägga informationsstrategier i de valda fallföretagen, därav 

begränsas studien till de tre fallföretag som är belägna i Sverige.  För att uppnå syftet 

så kommer informationsstrategierna att undersöks på fallföretagen med fokus på hur 

det vardagliga arbetet kan sammankopplas. För att besvara studiens frågeställningar i 

sin tur kommer fallföretagens förhållningssätt över top-down samt bottom-up 

perspektiven att analyseras. Studien avgränsas genom att inrikta sig på personer med 

kopplingar till ledningsgrupper och medarbetare inom fallföretagen. Studien kommer 

slutligen att avgränsas till en generell kartläggning gällande informationsstrategierna 

i den dagliga verksamheten, detta eftersom studien omfattar tre fallföretag vilket i sin 

tur kan vara omfattande vid en djupgående analys. 

1.5 Disposition 

 

Figur 1 Struktur av studien 

 

Det första kapitalet presenterar bakgrund till studien följd av problembeskrivning 
kring ämnet. Vidare introduceras studiens syfte och frågeställningar, slutligen avslutas 
kapitlet med studiens omfång och avgränsningar.   
 
Det andra kapitlet redovisar studiens teoretiska ramverk som sammanställts utifrån 
en litteraturstudie.  
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I rapportens tredje kapitel beskrivs vilka metoder som har används i studien, vidare 
presenteras studiens arbetsprocess vilka följs av studiens ansats och design. 
Avslutningsvis redovisas studiens reliabilitet och validitet.   
 
I rapportens fjärde kapitel sammanställs insamlad empiriska data från fallföretagen. 
 
I kapitel fem redovisas en dataanalys med koppling till studiens frågeställning av den 
insamlade empiriska data tillsammans med det teoretiska ramverket. 
 
I rapportens sjätte och sista kapitel presenteras en sammanställning av studiens 
resultat och diskussion. Slutligen presenteras studiens slutsatser, implikationer och 
vidare forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund inom informationsstrategierna följt av teorier inom 
kommunikation, informationsflöde, ”Lewin's Change Management Model” och 
Pulsmöten. Vidare presenteras förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs frågeställning ett och två med en empirisk ansats där 
befintliga teorier bidrar till en teoretisk grund, därefter beskrivs frågeställning tre med 
analytiska tolkningar knutna till kommunikationen, informationsflödet och Lewis 
Change Management Modell. Figur 2 beskriver kopplingen mellan frågeställningarna 
och teorierna. 

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 
Författarna i denna studie anser att det är lämpligt att få presentera de befintliga 
teorierna om vad som karakteriserar top-down och bottom-up 
(informationsstrategier) för att definiera och framlägga en analytisk tolkning gällande 
frågeställning ett och två enligt Figur 2. Vad som berör respektive frågeställning är 
visualiserat i Figur 2, där teorier inom top-down och bottom-up, intern 
kommunikation, Lewins modell, informationsflöde har använts för att kunna besvara 
frågeställningarna och studiens syfte. 
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För att få en klarhet i hur fallförtagen förhåller sig till top-down och bottom-up så 
appliceras teorin informationsstrategier, kommunikation samt informationsflöde i 
frågeställning ett. Det är sedan viktigt att få en inblick i hur befintliga rutiner och 
system påverkar användningen av strategierna, där av kan samtliga teorier appliceras 
i frågeställning två. Eftersom problemområdet är inom dessa synvinklarna så är det 
även lämpligt att få en uppfattning för dessa områden och dess begränsningar. För att 
senare kunna besvara tredje frågeställning så krävs all insamlad information inom 
informationsflöde, intern kommunikation och Lewins modell för att både analysera 
och framlägga analytisk tolkning i det området kartläggningen behöver bedrivas för att 
uppfylla organisationers syn på möjligheter respektive svårigheter.  
 
Som komplement till samtliga frågeställningar så har enkätundersökning och 
intervjuer varit ett av det avgörande faktorer för en analytisk tolkning.  
 
 

2.2 Informationsstrategierna 
I en vanlig förkommande organisation finns det ett organisationsavstånd mellan hur 
besluten fattas och hur dessa identifierar kunskapen om kunden (Ruthruff, 
Remington, & Johnston, 2001). I ett top-down-organiserat företag är beslutsfattandet 
baserat högst i företagsledningen och kunskapen ligger längst ner (Mascini & 
Bacharias, 2012). Företag koordinerar organisationen från ledningens perspektiv och 
fokuserar på att skapa övergripande mål och strategier. Denna top-down-
tillvägagångssätt är den dominerande ledningsstilen som oftast förekommer bland 
organisationer. Vidare förkommer organisationer som kan förhålla sig till en annan 
strategi som istället arbetar från medarbetarens perspektiv och utgår från kunskap om 
processer samt idéer kring förbättringar. Denna strategi kännetecknas som bottom-up 
och uppmuntrar till medarbetarens engagemang samt att företaget koordinerar 
arbetet utifrån medarbetarnas perspektiv och uppåt mot ledningen (Mascini & 
Bacharias, 2012).  
 
Ytterligare perspektiv fås det genom att kombinera dessa två informationsstrategierna, 
där koordinering av arbetet fattas genom situationsanpassning (Sudeikat, o.a., 2012). 
Exempelvis vid en förändring av företagets vision så anses det att ledningen ska vara 
den som beslutar om huruvida koordineringen ska ske, medens medarbetare är dem 
som kan exempelvis ändra lager utformningen i företaget (Sudeikat, o.a., 2012).  
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Figur 3 beskriver hur strategierna är uppbyggda och dess innehåll i respektive val av 
strategi. Top-down aspekten bedriver informationsflödet uppifrån ledningen, där 
informationen initieras ifrån ledningens perspektiv och förmedlas vidare till cheferna 
som sammanfattar beslutet och för vidare det till mellanchefer som strukturerar det 
initierade beslutet till arbetsledarna för vidare planering och uppläggning, hela vägen 
ner till operatörerna. Vid bottom-up perspektivet så sker det motsatta upplägget, där 
medarbetarna ger sitt förslag på exempelvis en förändring internt. Här skapas förslag 
om beslut ifrån operatörerna gällande en förändring, som förmedlar det vidare till 
arbetsledare eller mellanchefer för att studera förändringen och dess innehåll. Anser 
lederna i avdelningen att förändringen är poängterande eller intressant, så 
vidarebefordras förslaget vidare upp till ledningen som kan avgöra om det pågående 
förslaget är lämpligt för implementering (Smartsheet, 2019).        
 

2.2.1 Top-down perspektiv 
Ett komplext system eller en hierarkisk struktur kräver ett samordnat 
informationsflöde i organisationen. Ett top-down perspektiv som i enlighet betyder att 
ledarskapet och informationsflödet sker från ledningen och neråt i hierarkin (Mascini 
& Bacharias, 2012). Enligt Figur 4 kan förståelse om hur denna informationsstrategi 
uppnås som i självaverket är ett vanligt förekommande struktur i ett företag.  
 
Företag tenderar att använda sig av top-down perspektivet för att bedöma, bestämma 
och genomföra affärsbeslut som befattas av ledning som befinner sig högt upp i 
hierarkin. Dessa processer är mer eller mindre en strömlinje för vidare 
kommunikation till medarbetarna som utför det dagliga dagsprocesser, dessa 
medarbetare befinner sig längre ner i hierarkin.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 3 Informationsstrategierna, anpassad från (Smartsheet, 2019) 

Figur 4 Top-down perspektivet, anpassad från (Mascini & Bacharias, 2012)   
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2.2.2 Bottom-up perspektiv  
Bottom-up utgår från medarbetarna och innebär att små eller underordnade enheter 
går till större eller fler viktiga enheter i en organisations hierarki. Som det kan utläsas 
ur Figur 5, är det nu de anställda som interagerar med dem dagligen på toppen 
(Sudeikat, o.a., 2012). Vid användningen av bottom-up framhävs engagemang och 
deltagande bland medarbetarna där kunskapen värderas positivt (Stewart, 2015). Vid 
användningen av perspektivet skapar det grund för kunskapsdelning där också 
medverkan av anställda förbättras eftersom medarbetaren med sin kunskap är 
inblandad i att identifiera och leverera optimeringar (Stewart, 2015). Detta ökar 
arbetsnöjdhet och motivation genom högre engagemang och identifiering med att vara 
en del av lösningen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Kombinera bottom-up och top-down 
Forskning visar att kombinera bottom-up och top-down strategierna ger det bästa ur 
båda tillvägagångssätten (Stewart, 2015). Forskning säger att enbart top-down 
perspektivet inte lyckades skapa tillräckligt med engagemang för de anställda. Ett rent 
bottom-up tillvägagångssätt kan inte generera nödvändiga resurser för genomförandet 
av ett initiativ. 
Genom att kombinera båda strategierna kan en organisation trivas ömsesidigt. 
Ledningen ger en ram som definierar vilka åtgärder och beteenden som ligger inom 
ramen för organisationens syfte. Riktningen för organisationens utveckling fastställs 
av ledningen. Hur syftet och den definierade visionen uppnås ligger nu på den enskilda 
medarbetarens ansvar, den som vet vad som är lämpligast för organisationen (Stewart, 
2015) 

  

2.3 Kommunikation  
En effektiv kommunikation inom företag och organisationer är en faktor för att skapa 
engagemang och initiativ bland medarbetare och i grunden en effektiv verksamhet. 
När kommunikationen är fungerande inom en verksamhet skapar det förutsättning för 
att personalen är initiativtagare. Kommunikationen definieras enligt Beckham (2008) 
som ett utbyte av eller förväxling av ord och betydelser, en dubbelriktad process för att 

Figur 5 Bottom-up perspektivet, anpassad från (Sudeikat, o.a., 2012) 
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skicka och ta emot meddelanden”.  När en god förståelse för kommunikation har 
uppnåtts inom en verksamhet möjliggör det för tydlig utformning av strategi. Strategin 
omfattar den dagliga verksamheten, ledarskap och koordination (Bozarth, 2015).   
 
Syftet med kommunikation är att se till att medarbetarna är välinformerade om vad 
som sker inom verksamheten. Det finns två begrepp som företag kan förhålla sig till 
när det gäller kommunikationen, extern och intern kommunikation. Den externa 
kommunikationen beskriver kommunikation från företaget till omvärlden medan den 
interna kommunikationen beskriver kommunikation inom företaget. Att företag lyckas 
med framgång hör ihop med en lyckad intern kommunikation.  Att den interna 
kommunikationen är fungerande behöver personalen förstå innebörden av hur viktigt 
det är med en god företagskommunikation. Utformningen av den interna 
kommunikationen består av att skapa regelbundna möten, personlig kontakt och 
skriftlig kommunikation (Bozarth, 2015). 
 
En ytterligare faktor som bidrar till att de interna kommunikation fungerar inom ett 
företag är arbetsgrupper och dess tillhörande individer. Kommunikationen inom 
arbetsgrupper behöver inspireras i det arbete som utförs som i sin tur bidrar till bättre 
arbetsinsats (Bozarth, 2015). När arbetsgrupper fungerar korrekt blir den interna 
kommunikation effektiv. Om arbetsgrupper istället ändrar inställning och lägger tid 
samt energi på konflikter blir inställning negativ med ett defensivt tillvägagångsätt som 
utvecklas. Normer utvecklas och felaktiga besluts tas som slutligen leder till att 
gruppen blir passiv än aktiv (Hackman, 1987). Företag behöver upprätta en god 
kommunikation internt med ens anställda för att utvecklas för att slutligen ha en god 
extern kommunikation med omvärlden.  
 
 

2.4  Informationsflöde 
Flödet av informationen kan ske vertikalt eller horisontellt i en organisation, antingen 
nedåt eller uppåt begränsad information. Det flest förekommande interna 
kommunikationer strömmar oftast nedåt ifrån ledningen till sina underordnade och 
vidare till medarbetarna (Miller, 2003). Det viktigaste flödet i en organisation talas för 
det vertikala flödet vid en klassisk organisatorisk kommunikation (Nousiainen, 2008). 
Inget fysiskt eller monetärt flöde kan göras utan informationsflöde (Bozarth, 2015). 
 
Enligt Bozarth (2015); Miller (2003) så har de horisontella och fritt-flödande 
informationsflöden ökat markant då många företag har försökt att nå en process för 
att skapa ett effektivt informationsflöde mellan avdelningar och anställda. Vid fritt-
flödande informationsflöde så uppmuntras medarbetare att föreslå feedback och olika 
förslag på möjliga förbättringar på en mer effektiv process. 
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Figur 6  Uppåtriktad & Nedåtriktad Informationsflöde 

 

2.4.1 Nedåtgående informationsflöde  
Ett typiskt nedåtriktat informationsflöde är en variant av kommunikation där 
informationen strömmar nedåt i en organisations hierarki, från ledningen och ned till 
medarbetarna. Denna stil av kommunikation är av en sådan auktoritär ledningsstil 
(Katz, 1978) 
 

2.4.2 Uppåtgående informationsflöde 
Denna typiskt uppåtriktade kommunikation uppstår när information flödar från de 
anställda till ledningen. Det är vanligt förkommande under förbättringsarbeten eller 
utvecklingsarbeten där anställda vill informera ledningen om situationer som uppstår. 
Denna typ av information håller cheferna medvetna om hur medarbetarna reagerar på 
rutiner och förekommande policys (Albrecht, 1984; Stevenson, 1991).  
    

2.5 Lewin’s Change Management Model 
”Lewin's Change Management Model” beskriver hur företag initierar en förändring. 
Teorin beskriver tre steg för hur en förändringsprocess ska påbörjas. Stegen består av 
unfreeze, change samt refreeze. Först steget inledes med att förklara att en 
framgångsrik förändringsprocess behöver ha en utgångspunkt som förklarar varför 
förändringen behöver ske. Steget möjliggör för organisationer att förstå att en 
förändring är nödvändig. Detta i sin tur innebär att organisationer behöver bryta ner 
förändringen i delmål innan ett nytt sätt av hantering kan användas (Levasseur, 2001; 
Talmaciu, 2014).  
 
 
Steg ett- Unfreeze 
I steg ett förklaras det att organisationers värderingar, attityder samt beteenden som 
för närvarade definierar organisationen behöver utmanas. Detta i syfte för att 
förbereda organisationens förutsättningar till förändringar blir framgångsrik. Vid en 
plötslig förändring inom organisationen så kommer reaktioner från medarbetare att 
uppstå. Teorin menar att detta är det som behöver uppstå för att väcka 
uppmärksamhet bland medarbetarna. Genom att utmana organisationens 
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värderingar(kärna) skapas en kontrollerad kris, genom detta uppstår en motivation 
inom organisationen. Utan denna motivation kommer inte deltagande och 
engagemang bland medarbetarna att skapas och slutligen ingen framgångsrik 
förändring (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). 
 
 
Steg två – Change   
När krisen skapats i ”unfreeze” kommer medarbetarna i steg två(change) att försöka 
lösa krisen genom att hitta nya alternativ för att genomföra saker. Människor kommer 
börja tro och agera på sätt som stödjer den nya förändringen. Övergången mellan steg 
ett och två beskrivs som en tidskrävande period där medarbetare kommer att 
ifrågasätta om förändring verkligen kommer gynna dem. Människor behöver tid för att 
förstå förändringarna, och de måste också känna sig starkt kopplade till organisationen 
under övergångsperioden. Människor kommer ta tid till att omfamna den nya 
förändringen och delta proaktivt i förändringen. För att acceptera förändringen som 
en positiv effekt behöver medarbetaren förstå om förändringen verkligen kommer 
gynna dem. Detta beskrivs som en väsentlig aspekt eftersom det avgör om 
medarbetaren accepterar förändringen och om de kommer bidra med att göra 
förändringen framgångsrik. Teorin beskriver vidare att inte alla kommer acceptera 
förändringen bara för att den är nödvändig och kommer gynna organisationen. När 
förändring hanteras kan det kräva mycket tid och ansträngning, och praktisk hantering 
är vanligtvis det bästa sättet (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). 
 
 
Steg tre – refreeze 
När förändringen börjar ta form och medarbetarna omfamnar de nya sätten att arbeta 
är organisationer redo för steg tre ”refreeze”. Faktorer som kännetecknar steg tre är 
stabilt organisationsschema och konsekventa arbetsbeskrivningar. Steg tre av teorin 
ser till att organisationen samt medarbetarna känner stabilitet som i sin tur gör att 
medarbetarna är trygga och bekväma med de nya arbetssätten (Levasseur, 2001; 
Talmaciu, 2014).  
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats som ger till grund för att besvara det tre 
frågeställningar främst genom empiriska studier. Figur 2 beskriver kopplingen mellan 
studiens frågeställningar och använda metoder.  

 

Figur 7 Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

Empirin som samlats in tillhörande frågeställningarna ger en förutsättning för att 
frågeställning ett besvaras, följt av frågeställning två och tre. Studien är konstruerad så 
att antal metoder ska besvara studiens tre frågeställningar. Metoderna som används 
illustreras i figuren.  
För att uppnå syftet samt besvara frågeställningarna så genomfördes en 
litteratursökning (Patel & Davidson, 2011). Metoden anses ge en bra teoretisk grund 
samt förståelse för de områden som berörs under studien. Litteratursökningen 
kommer bygga upp det teoretiska ramverket som kommer bidra till analysen av det 
empiriska resultatet.  För att besvara studiens frågeställningar användes fallstudie som 
en datainsamlingsmetod. Empirin från fallstudien sammanställs för att sedan 
analyseras och beskriva studiens resultat. Fallstudien bestod av intervjuer och 
enkätundersökningar. De enkätundersökningar som genomfördes syftar till att ge en 
helhetsbild och hur informationsstrategierna bedrivs på fallföretagen, samt även 
komplettera intervjuerna med ytterligare svar ur medarbetarnas synvinkel.   
 
 
 
 
 
 



Metod  

 
 

13 

3.2 Arbetsprocessen 

Följande figur 5 beskriver studiens arbetsprocess inom det olika faserna 

 

 

Figur 8 Studiens arbetsprocess 

Den inledande fasen (Fas 1) handlar om introduktion till ämnesområdet som har 
beskrivits med hjälp av ämnesområdet som har bidragit med information och detta i 
sin tur har säkerställts genom litteratursökningar. Vidare så bearbetades det fram en 
problemformulering och syfte till studien. I denna fas kunde man finna en lämplig 
metod för att besvara forskningsfrågorna och syftet.   
 
I den andra fasen studerades datainsamling i form av litteratursökning vilket var den 
primära källan till att finna befintliga teorier kring ämnesområdet - bottom-up och top-
down. I denna fas kunde man efter sammanställning av litteraturstudier finna grund 
till teoretiska ramverket som ansågs centralt för att avgöra studies syfte.  
 
I tredje fasen så beskrevs datainsamlingen med de empiriska studierna i form av 
enkätundersökningar och intervjuer.  
 
I fjärde fasen så presenteras resultaten från empiriska undersökningar. Analysen sker 
även i denna fas där resultaten analyseras med teoretiska ramverket som underlag. 
I femte fasen så är strävan efter att besvara studiens diskussion och slutsatser. I denna 
fas så är den analyserade empiriundersökningen och teoretiska ramverket ett underlag 
för att besvara diskussionen och slutsatsen.   

3.3 Ansats  
Studien använder sig av en kvalitativ metod för att beskriva nuläget hos fallföretagen 
och hur det skiljer sig åt mellan strategierna (Yin, 2007). Studien fokuserar genom att 
förstå på djupet hur det fungerar och analysera sammanhangen i fallföretagen som 
kännetecknar kvalitativ forskning. Utifrån en förståelse kring informationsstrategi och 
dess egenskaper samt karaktär uppnås kvalitativ forskning (Patel & Davidson, 2011).    
Studien använder sig av ytterligare en metod som kännetecknas som en kvantitativ 
studie som undersöker siffor och statistik (Patel & Davidson, 2011). Denna studie 
bedriver en kvantitativ metod genom enkätundersökning. Vid användning av 
kvalitativa samt kvantitativa metoder benämns det som en metodtriangulering och 
används för att ge olika perspektiv på ämnesområdet (Yin, 2007).      
 
Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom empiriska studier.  
Problemområdet undersöks och identifieras genom en litteraturundersökning av 
tidigare forskning inom området. Den empiriska datainsamlingen har sammanställts 
från fallföreagen som i sin tur har bidragit till studiens analys genom en 
sammankoppling med teoretiska ramverket. Ansatsen för studien anses bestå av ett 
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induktivt arbetssätt som har sin utgångspunkt i empirisk datainsamling. Induktivt 
arbetssätt innebär att den insamlade empirin utgår från att skapa generaliseringar som 
ger en utgångspunkt för studiens slutsatser (Patel & Davidson, 2011). 

3.4 Design  
Detta arbete bygger på en fallstudie och strategin här är att uppfylla syftet och 
frågeställningarna. Fallstudie innebär i enlighet med att forskare studerar en mindre 
och avgränsad organisation eller grupp (Patel & Davidson, 2011). För att lyfta upp 
fördelen med fallstudie så hjälper det forskaren att studera ämnet grundligt, vilket ger 
forskaren en djupare studie och analys av problemområdet under en viss tid (Yin, 
2007). Denna fallstudie av kartläggning bidrar till att besvara det tre forskningsfrågor 
och samtidigt hjälpa att uppfylla studiens syfte. Ledningen och medarbetarna i de tre 
fallföretagen utgör det avsedda i studien.  

3.5 Datainsamling 
För att uppnå studiens frågeställningar och besvara syftet har två metoder använts för 
att samla in data. För att erhålla kunskap inom ämnesområdet har en litteraturstudie 
samt empirisk data från fallföretagen använts. Den empiriska data har samlats in 
genom intervjuer och enkätundersökningar. För att kunna kartlägga fallföretagen och 
dess svårigheter respektive möjligheter så har författarna kompletterat intervjun med 
en nulägesanalys för samtliga företag, där ledningen fick besvara frågor utifrån 
‘’nuläge, önskat läge och framtida läge’’ som är ett komplement till 
enkätundersökningarna. Vidare råder det sekretess hos samtliga fallföretag, 
sammanställning kommer att ske vid rubrikerna ‘’Företag A’’, ‘’Företag B’’ och ‘’Företag 
C’’    

3.5.1 Litteraturstudier 
För att besvara studiens syfte har en litteraturstudie genomförts för att forma det 
teoretiska ramverket. Genom litteraturstudien har en teoretisk förståelse uppnåtts för 
att kunna analysera det empiriska ämnesområdet.  

Litteraturundersökningen genomfördes via databasen Scopus, som är en populär 
databas som innehåller peer-reviewed litteratur, så som vetenskapliga tidskrifter, 
böcker och konferenshandlingar. Valet av databasen anses som ett lämpligt val 
eftersom den innehåller peer-reviewed data som säkerställer en ökad validitet av den 
valda litteraturen.  
Litteraturen som i sin tur har valts ut har granskats för att säkerställa relevans till 
ämnesområdet. Detta genomfördes genom att granska sökord fanns med i litteraturen 
(titel, sammanfattning och innehåll). Sökningarna gjordes på engelska för att 
sökningen ska nå en så stor omfattning som möjligt.  Nedan följer en sammanställning 
av sökningar som användes i Scopus och antal träffar som varje sökning gav.  
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1 Litteratursökning 



Metod  

 
 

15 

3.5.2 Intervjuer  
I denna studie så genomfördes semi-strukturerade samt ostrukturerade intervjuer, där 
den semi-strukturerade funktionen hade till syfte att skapa ökad förståelse över hur 
informationsstrategierna implementerades i fallorganisationerna och ostrukturerade 
delen hade ett syfte att uppfylla kompletterande information från den semi-
strukturerade delen. I fallförtagen så genomfördes totalt tre semi-intervjuer med ett 
huvudsyfte att förstå i vilken utsträckning fallföretagen använde sig av det två 
perspektiven samt medvetenhet om valet av informationsstrategier. Individerna som 
blev intervjuade i dessa fallföretag hade ledande positioner inom företaget. Ledningen 
i respektive organisation hade som förväntat mindre koll på begreppet 
informationsstrategier men en god insyn på informationsflödet i respektive fallföretag, 
som i sin tur uppfyllde studiens forskningsfrågor och syfte. Enligt Kvale & Brinkmann 
(2014) så är det viktigt för följdfrågor i en intervju för att skapa en bra och naturlig 
dialog. Semi-strukturerade intervjuer är en data som lämpar sig främst för ny kunskap 
och förklaringar vilket i sin tur stödjer studiens datainsamling (Kvale & Brinkmann, 
2014). Utförda intervjuer kan ses i Tabell 2. 

 

Tabell 2 Intervjuer 

 

 

3.5.3 Dokumentstudier 
Vidare i datainsamlingen genomfördes enkätundersökningar på respektive fallföretag. 
Enkäten som användes var utformad i syfte att komplettera och tillförse flera 
perspektiv inom ämnesområdet efter de genomförda intervjuer.  
Enkäten innehöll en fråga gällande informationsstrategierna men främst om hur 
fallföretagen bedriver arbetet inom strategierna, vad respondenterna upplever kring 
kommunikationen samt befintliga system och rutiner, för att säkerställa 
medarbetarnas synsätt på det valda strategierna utifrån ledningens val av strategi. 
 
Genom kartläggning kring hur fallföretagen har använt sig av informationsstrategier, 
kommunikation och befintliga system och rutiner åstadkoms information för 
respektive fallföretag. Utifrån personer som deltog på intervjuerna valdes 
respondenterna med anknytningar till ledningen för att uppnå en helhetsbilds med hur 
arbetet fungerar inom top-down och bottom-up perspektiv. Enkätundersökningen 
tilldelades i pappersform till respondenterna där 20 individer besvarade 
undersökningen på respektive fallföretag. Sammanställningen av 
enkätundersökningarna genomfördes sedan i stapeldiagram som redovisas i avsnittet 
empirin. Utförda enkätstudier kan ses i Tabell 3. 
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Tabell 3 Enkätundersökningar 

 
 

3.6 Dataanalys 
Under studien har empiriska data samlats in och kontinuerligt analyserats. För att 
säkerställa att den insamlade empirin håller en hög kvalité på studien samt att den är 
relevant jämfördes den mot studiens syfte samt frågeställningar. Detta för att se till att 
den insamlade empirin inte undanhåller någon information och för att komplettera att 
relevant information har smalts in.  
 
Dataanalysen i studien genomfördes på intervjuerna samt på enkätundersökningarna. 
Analysen bestod av en kvalitativ ansats på den insamlade empiriska materialet. Vid 
sammanställning av den insamlade materialet från fallföretagen delades 
datainsamlingen in i ett dokument, uppdelat för intervjuerna respektive 
enkätundersökningarna.  För att kunna analysera det insamlade materialet delades 
fallföretagen upp var för sig för att i sin tur bidra författarna med information av 
skillnader samt likheter. 
 
När en övergripande bild erhållits för fallföretagen så delades materialet in i kapitel 
(individuellt för fallföretagen) för att tydligt söka efter mönster och studiens 
frågeställningar. Vidare i analysen genomfördes jämförelser mellan de mönster som 
kartlagts för fallföretagen som sedan sammanställdes i grupper. Indelningen i grupper 
möjliggjorde att mönster kunde kartläggs för samtliga fallföretag. Indelningen av 
kapitlen samt grupperna användes i dataanalysen för att redovisa studiens resultat. 
Slutligen fungerade den empiriska datainsamlingen som central del i studien som 
möjliggjorde att litteraturinsamlingen av teorier kunde tillämpas för en kvalitativ 
analys och vidare i studiens slutsatser. 

3.7 Trovärdighet 
För att studiens trovärdighet ska styrkas beskrivs begreppen reliabilitet, intern 
validitet samt extern validitet.  
 

3.7.1  Reliabilitet 
För att skapa en balans mellan att få ett stabilt och trovärdigt studieresultat så krävs 
det flertal faktorer som är avgörande, där ett av dem valen var granskning av hela 
arbetsprocessen. Enligt Yin (2007) så är utredartriangulering en bidragande faktor till 
att skapa en trovärdig studie. En utredartriangulering innebär i stora drag att flera 
personer utvärderar studien för att säkerställa trovärdigheten. För att skapa en hög 
standard så har införandet av kritiska frågor används vid granskning av 
arbetsprocessen som i sin tur ger författaren en större synvinkel på tillvägagångsättet 
i pågående studie. Även metoder som kvalitativa och kvantitativa aspekter har utförts 
som i sig skapar en högre reliabilitet för denna studie (Yin, 2007). Detta omfattar 
intervjuer samt enkätundersökningar inom den valda fallföretagen. Vid en pågående 
intervju så användes både anteckningar och inspelningar, för att säkerställa 
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information och samtidigt inte gå miste om några detaljer vid samtalen. Ytterligare 
säkerställande av reliabilitet är införande av trovärdigt data som är granskad och 
detaljerad. 
   
 

3.7.2 Validiteten  
Validiteten kan beskrivas utifrån två perspektiv; intern validitet och extern validitet 
Yin (2007) som innebär att studera rätt saker genom att använda rätt metod vid rätt 
tillfälle för studera det som ska mätas (Patel & Davidson, 2011).  
För att säkerställa att validitet uppnås ska datainsamlingen genomföras på ett 
noggrant sätt och tolka resultat på ett begripligt sätt som ska återspegla hur 
verkligheten ser ut. Intern validitet avser det som undersökts verkligen har mätts. 
Användningen av fallstudier tillämpar intern validitet genom att jämförelser mellan 
olika perspektiv har utretts för att sedan söka samband (Patel & Davidson, 2011). 
 
Genom att redogöra studiens problembeskrivning och syfte samt frågeställningar 
skapas tydligt förståelse över vad som ska undersökas och den interna validiteten 
säkerställs.  Vid beskrivning av hur studiens arbetsprocess har gått till för läsaren 
skapas kunskap om hur datainsamlingen har genomförts vilket ökar den interna 
validiteten enligt (Patel & Davidson, 2011). 
 
Den externa validiteten innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan 
generaliseras (Yin, 2007). Studiens problemområde har genomförts på tre fallföretag 
som i sint tur har olika verksamheter där det finns olikheter som uppfyller den externa 
validiteten. Detta genom att studiens resultat kan generaliseras till andra 
verksamheter. Studien omfattar intervjuer och enkätundersökningar på tre fallföretag 
med personer med motsvarade befattningar som kan säkerställa den extern validitet 
enligt Merriam (1993) 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en generell beskrivning av verksamheten inom de tre studerande 
fallföretagen. Därefter ges en kartläggning av informationsstrategierna. Slutligen 
beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Företag A 
Företaget grundades under 1990 talet och befinner sig inom detaljhandeln. Genom 
åren har organisationen köpts upp utav olika koncerner och har vuxit sig starka på 
marknaden inom detaljhandeln. Företaget finns idag i större delen i Europa och finns 
i 10 länder. Företaget består till sin del av 400 varuhus i Norden men denna studie 
kommer att inrikta sig på ett av varhusen i Sverige. 

4.1.1 Informationsflöde inom fallföretaget  
Under studiens tid började det studerande varuhuset arbeta med att initiera beslut från 
medarbetare. Företaget har under sina år använt sig av strategier som utgår från 
ledningen men har insätt behovet under det senare halvåret av att använda sig av 
strategier från medarbetare. Den strategi som förekommer inom företaget är top-
down. Som det nämndes tidigare har företaget haft fokus på att implementera bottom-
up under senare tid men har präglats av top-down som styrts av ledningen och 
koncernen. Övergripande har koncernen haft direktiv till företaget i Sverige, ledningen 
har i sin tur satt upp mål som ska uppfyllas. Direktiven samt besluten som koncernen 
har gett har handlat om större beslut för hela verksamheten. Detta har exempelvis 
handlat om byte av affärssystem och utbyggnation av lokaler. På den lokala nivån i 
Sverige har ledningen det strategiska ansvaret för besluten och de operativa besluten 
initieras av mellanchefer och medarbetare. Begreppet informationsstrategier i 
samband med top-down och bottom-up är något som associeras med 
förbättringsarbeten inom organisation. Under intervjun förkommer det att 
utvecklingsarbeten och förändringsarbeten bland medarbetarna anses som något 
negativt och krävande. Medan begreppet förbättringsarbeten är något som associeras 
som positivt. Medarbetarna anser att det är mindre bra när det är påtvingade beslut 
kommer från ledningen.  
 
Informationsflödet i företaget är fördelat enligt hierarkin där koncernen står för större 
och övergripande beslut, lägre ner i hierarkin tas beslut som rör den dagliga 
verksamheten. Den huvudsakliga strategin i företaget präglas av top-down perspektiv 
med avsnitt av bottom-up. Beslut som framförs till ledningen ur medarbetarens 
synvinkel berörs i en kvalitéavdelning. Avdelningen står för att aktivt förbättra 
verksamheten genom att kartlägga och utvärdera delar av verksamheten som behöver 
en förbättring. När en kartläggning samt en utvärdering har utförts sammanställs det 
och framförs till ledningen. Kvalitéavdelningen hämtar i sin tur förslag på förbättringar 
från anslagstavlor där medarbetare antecknar olika sorters utkast. Anslagstavlor finns 
för varje avdelning i företaget som ska hjälpa till att skapa engagemang och stimulans 
för medarbetare. Den procentuella fördelningen i gällande balansen av top-down 
respektive bottom-up utrycks som att 90 procent styrs av ledningen och 10 procent 
genom medarbetarna. 
 

4.1.2  Ledningens synsätt utifrån nulägeanalys 

Författarna gav under intervjun information till ledningen att ge återkoppling på hur 
deras synsätt är för den valda strategin, om hur eller vad som kan förbättras. Utifrån 
återkopplingen genomfördes en nulägesanalys på den nuvarande situationen och dess 
informationsflöde   
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Nuläge: 
Användningen av den valda strategin ses som positivt men när det har tagits upp 
ärenden av större slag dröjer det innan återkoppling ges till medarbetarna. 
Kommunikation mellan ledningen och medarbetare anses vara bra men kan bli bättre. 
Implementeringen av anslagstavlor anses som gynnsamt och har bidragit till att fler 
initiativ från medarbetare har framkommit. Den procentuella fördelningen av top-
down respektive bottom-up framgår som 90/10.   
 
Önskat läge:  
Implementeringen av anslagstavlor är ett steg mot en bottom-up strategi, ledningen 
vill i framtiden ha en modul i affärssystemet där medarbetarna kan notera förslag på 
förbättringar. Ledningen anser att informationen skulle vara lättillgänglig som i sin tur 
skulle innebära snabbare hantering. Fördelningen av top-down och bottom-up önskas 
bli 75/25 procent, med en ökning anses en bättre engagerad personal med fler 
förbättringsförslag.  
 
Framtidaläge:  
Kommunikationen anses att bli bättre inom året genom att förmedla instruktioner 
samt återkoppling till medarbetare. Genom att använda flera kommunikationsmedel 
(e-post, möten) ska kommunikation förbättras. Den procentuella fördelningen på 
75/25 procent mellan ledningen och medarbetarna anses kunna uppnås om en 
markant förbättring i affärssystemet genomförs. Genom att implementera en 
ärendehanteringsmodul ska det möjliggöra en bättre fördelning av 
informationsstrategierna.   
 

4.1.3 Medarbetarens synsätt  
Vid intervjun med företag A genomfördes enkätundersökningar i syfte att komplettera 
och tillförse flera perspektiv inom ämnesområdet efter de genomförda 
enkätundersökningar. Nedan följer en sammanställning av medarbetarnas synsätt i 
företag A, där enkätfrågorna har sammanställts i figuren på en skala 0–10. Den lägsta 
skalan (0) innebär ‘’inte alls bra’’ och skalan (10) innebär ‘’mycket bra’’. 20 
medarbetare deltog i enkätundersökningen. Frågeställningarna i enkäten kommer att 
presenteras under figuren med en sammanställning på respektive fråga.   
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Figur 9 Enkätundersökning på företag A 

 

Fråga 1: Känner ni till informationsstrategierna när det gäller 
kommunikationsfrågor?  
Sammanställningen ger en placering på en tvåa inom företaget. Medarbetarna känner 
till informationsstrategierna i mindre skala eftersom företaget använder andra 
begrepp.  
 
Fråga 2: Känner ni till begreppet förändringsarbete som förekommer inom 
organisationen?  
Sammanställningen ger en placering på en nia. Medarbetarna medgav en hög 
kunskapsnivå kring begreppet förändringsarbete som cirkulerar inom företaget. 
 
Fråga 3: Sker det förbättringar inom den dagliga verksamheten? 
Sammanställningen ger en åtta i placering. Företaget genomför i hög mån 
förbättringsarbeten. 
 
Fråga 4: Får ni vara med och delta vid förbättringsarbeten? 
Sammanställningen ger en placering på en femma. Medarbetarna upplever att de får 
vara med och delta i lagom skala.  Medarbetarna beskriver att de får vara med projekt 
som kräver att medarbetare ger insyn. Implementering av anslagstavlor anses ge mer 
deltagare bland medarbetarna   
 
Fråga 5: Upplever ni att den fördelningen mellan ledningen och medarbetare är rätt 
när det gäller beslutfattande?  
Sammanställningen ger en placering på en sexa. Medarbetarna anser att fördelningen 
är skälig för de besluten som fattas mellan ledning och medarbetare.  

Fråga 6: Anser ni att en bättre fördelning av beslutsfattande inom företaget behövs 
när det gäller den dagliga verksamheten? 
Sammanställningen ger en placering på en trea. Bland medarbetarna anses det att 
deltagandet ska förbättras. Beslut som rör det vardagliga arbetet anses kunna bli 
bättre.   
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Fråga 7: Är ni nöjda med de befintliga rutinerna/systemen? 
Sammanställningen ger en placering på en sju. Implementeringen av anslagstavlorna 
ses som positivt bland medarbetarna och har möjliggjort att förbättringsförslag har 
framförts till ledningen 
 
Fråga 8: Finns det en tydlig kommunikation mellan medarbetare och ledningen? 
Sammanställningen ger en placering på en fyra. Medarbetarna önskar att 
informationen ges ut i tidigt skede. I nuläget är kommunikationen fungerande men 
kan bli bättre enligt medarbetarna.    
 
Fråga 9: Har du/ni fått till en förbättring inom företaget? 
Sammanställningen ger en placering på en nolla. Medarbetarna har inte sedan 
användning av anslagstavlorna fått till en förbättring, däremot är förbättringar i 
rörelse.   
 

4.2 Företag B 
Företaget grundades i mitten på 1900-talet och är en global koncern, som idag finns i 
över 30 länder. Organisationen bedriver cirka 20 produktionsanläggningar runt om i 
världen. Det försörjer sig främst på inredning och interiörer inriktade mot en marknad 
inom företagande. Det har en ledande position inom dess sysselsättning och är ett 
konkurrenskraftigt företag. Författarna kommer att endast basera studien och dess 
relevans för företaget i Sverige. 

 

4.2.1 Informationsflödet inom fallföretaget 
Förbättringsarbeten som begreppet kallas för i företaget är en viktig funktion för ett 
fungerande organisation anser ledningen. Organisationen har under sin tidigare fas 
inte haft några omständigheter gällande val av informationsstrategierna. Det var ett 
konkret val vid uppstart av företaget att använda sig av ett 100 procentigt top-down 
styrt organisation i mitten av 1900-talet. Under senare år har fallföretaget valt att 
involvera medarbetarna i organisationens förbättringsarbeten. Organisationen 
började att använda sig av ‘’förbättringslåda’’ som befinner sig inne i företagets 
avdelningar, som i enlighet betyder en låda där medarbetarna kan lämna åsikter 
gällande förbättringar och utvecklingar. Huvudstrategin i företaget är fortfarande ett 
top-down styrt företag, men ledningen har under sin tid valt att implementera bottom-
up strategin genom att införa en förbättringsflik i affärssystemet för medarbetarna som 
kallas för ärendehanteringssystem. Den baseras på medarbetarnas åsikter gällande 
den dagliga verksamheten, där medarbetarna enkelt kan lämna in förslag på 
förbättringar. Företag B analyserar och kontrollerar alla förbättringsförslag som 
kommer in mycket kontinuerligt och inte på någon bestämd tidsintervall. På så sätt 
kan effektiva lösningar eller förslag enkelt komma att implementeras i företagets nya 
tillvägagångsätt. 
  
Under intervjun med ledningen i företag B så talas det om ‘’ett beslut, följs av många’’ 
citat som har präglats länge i företagets informationsflöde, som har även givit 
medarbetarna klara direktiv och som oftast uppskattas. Ledningen uttrycker sig genom 
en procentuell fördelning gällande balansen mellan top-down och bottom-up, där 75 
procent styrs av ledningen och 25 procent genom medarbetarna. Med en sådan 
fördelning så brukar det skapa uppmuntran och vidare strävan hos medarbetaren 
anser ledningen.  
Fördelningen av informationsflödet i organisationen har en stor påverkan gällande vad 
för beslut som beviljas och hur besluten berör samtliga medarbetare. Det stora 
strategiska besluten som rör exempelvis affärssystem, företagets framtida mål eller 
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företagets vision tas alltid av ledningen som befinner sig i toppen av hierarkin. 
Medarbetarna är dem som brukar få vara med och ge beslut gällande den dagliga 
verksamheten, eller förbättringar inom den interna sektionen. 
 

4.2.2 Ledningens synssätt utifrån nulägeanalys 
Författarna gav under intervjun information till ledningen att ge återkoppling på hur 
deras synsätt är för den valda strategin, om hur eller vad som kan förbättras. Utifrån 
återkopplingen genomfördes en nulägesanalys på den nuvarande situationen och dess 
informationsflöde  
 
Nuläge:  
Den nuvarande strategin är ett fungerande koncept anser ledningen, i samband med 
implementeringen av ärendehanteringssystem som finns i organisationens 
affärssystem. Denna flik i affärssystemet har genererat mängder med förbättringar i 
fallföretaget. Kommunikationen har stärkts mellan ledning och medarbetare, den 
procentuella fördelningen gällande top-down och bottom-up i fallföretaget benämns 
som 70/30 procent fördelat mellan ledning och medarbetare.  
 
Önskat läge: 
Det ärendehanteringssystem som finns befintlig idag önskas användas mer flitigt av 
medarbetarna, ledningen anser att den används av fåtal medarbetare och kan 
användas av många fler för att generera en bättre dialog med arbetarna. Ingen 
förbättring är dålig, snarare en kostnadsfråga och värt effektiviteten anser 
fallföretaget. Den procentuella fördelningen är ett korrekt fördelat ansats anser 
ledningen. 
 
Framtidläge: 
Inom en snar framtid ska fler medarbetare använda sig av ärendehanteringssystem 
detta genom att tydliggöra kommunikationen som uppmanar medarbetarna till att ge 
fler förslag på förbättringar. Genom regelbundna interna möten som benämner 
tydligheten i användning av ärendehanteringssystem ska fler medarbetare bli 
engagerade att våga ge förslag på förbättringar. 
 
 

4.2.3 Medarbetarens synsätt  
Vid intervjun med företag B genomfördes enkätundersökningar i syfte att komplettera 
och tillförse flera perspektiv inom ämnesområdet efter de genomförda 
enkätundersökningar. Nedan följer en sammanställning av medarbetarnas synsätt i 
företag B, där enkätfrågorna har sammanställts i figuren på en skala 0–10. Den lägsta 
skalan (0) innebär ‘’inte alls bra’’ och skalan (10) innebär ‘’mycket bra’’. 20 
medarbetare deltog på undersökningen. Frågeställningarna i enkäten kommer att 
presenteras under figuren med en sammanställning för respektive fråga.   
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Figur 10 Enkätundersökning på företag B 

 
Fråga 1: Känner ni till informationsstrategierna när det gäller 
kommunikationsfrågor? 
Sammanställningen ger en placering på en trea, Informationen gällande 
informationsstrategier hör inte ihop med vad medarbetarna definierar begreppet som.  
 
Fråga 2: Känner ni till begreppet förändringsarbete som förekommer inom 
organisationen? 
Sammanställningen ger en placering på en åtta, där begreppet är mycket mer bekant i 
jämförelse med ‘’informationsstrategier’’ ‘’top-down’’ och ‘’bottom-up’’  
 
Fråga 3: Sker det förbättringar inom den dagliga verksamheten? 
Sammanställningen ger en placering på en sjua, där medarbetarnas syn på förbättring 
sker i en lagom stor utsträckning. Implementering av ärendehanteringssystemet har 
förbättrat kommunikationen mellan ledning och medarbetare.  
   
Fråga 4: Får ni vara med och delta vid förbättringsarbeten? 
Sammanställningen ger en placering på en sjua, medarbetarna erhåller ett 
ärendehanteringssystem som är en flik i affärssystemet, där dem enkelt kan vara med 
och lämna förslag på förbättringar.  
 
Fråga 5: Upplever ni att den fördelningen mellan ledningen och medarbetare är rätt 
när det gäller beslutfattande? 
Sammanställningen ger en placering på en sjua, medarbetarna anser att det är lagom 
fördelat, men att dem har en förståelse om varför ledningen har det avgörande beslutet. 

Fråga 6: Anser ni att en bättre fördelning av beslutsfattande inom företaget behövs 
när det gäller den dagliga verksamheten? 
Sammanställningen ger en placering på en trea, majoritetens syn anser att ledningen 
bör ha en fortsatt kontroll gällande beslut. Medarbetarna vill vara med och ta beslut, 
men endast det som berör det dagliga verksamheten.   

Fråga 7: Är ni nöjda med de befintliga rutinerna/systemen? 
Sammanställningen ger en placering på en tia, medarbetarna är överens gällande det 



Empiri  

 
 

24 

befintliga rutiner och system som finns inom organisationen. Det har stärkt deras 
engagemang och driv till att våga förbättra företagets förbättringsarbeten och 
kommunikation överlag.  
 
Fråga 8: Finns det en tydlig kommunikation mellan medarbetare och ledningen? 
Sammanställningen ger en placering på en femma, kommunikationen gällande 
förbättringsarbeten är stabil anser dem, medans kommunikationen mellan 
medarbetare och ledningen ‘’fungerar’’.   

Fråga 9: Har du/ni fått till en förbättring inom företaget? 
Sammanställningen ger en placering på en tvåa, där ett visst antal medarbetare har 
lyckats få en förbättring inom den interna sektionen i det vardagliga arbetet. Vid 
kommentarsfältet i enkätundersökningen så påvisades det vara layouten i 
avdelningen. Det är främst layouten i entrén för kunderna och även en layout i 
tillverkningen för medarbetarna. 

  

4.3 Företag C 
Företaget grundades i mitten av 2012 och försörjer sig främst på tryckerier och 
profilering av andra företag. Företaget har en produktionsanläggning som befinner sig 
i närheten av företaget. De levererar profilprodukter och komponenter med en 
anpassad märkning som stärker andra organisationers varumärke. Detta företag 
befinner sig i Sverige och ägs av en enskild person. Organisationen har lyckats 
stabilisera sig sedan 2012 till ett konkurrenskraftigt företag i Sverige. 
 

4.3.1 Informationsflöde inom fallföretaget 
Redan vid uppstart av företaget år 2012, så valde ledningen att använda sig av ett top-
down och bottom-up styrt informationsflöde i företaget. Ledningen ansåg att om 
medarbetarna var dem som fick befogenheten att dra en ganska likgiltiga beslut som 
ledningen gällande framfart av företaget, så skulle det skapa en familjär relation inom 
företaget, vilket var syftet anser ledningen. Top-down och bottom-up framhävs inte 
som ett begrepp i företaget, eftersom kulturen på företaget är att ömsesidigt koordinera 
arbetet och kommunikationen som att alla var jämlika. Det har sina fördelar men även 
nackdelar anser ledningen, där ‘’fördelarna är att gå 
 framåt som ett team, men även avvikelsen för fel information brukar slå hårt mot ett 
team’’  
 
Störst fokus gällande informationsflödet sker via ledningen, där styrelseledarna för ut 
informationen i företaget och därefter har det erhållits effektiva PULS-möten med 
medarbetarna om hur situationen eller informationen ska bemötas eller förbättras. Det 
befintliga rutiner som präglas i företaget är PULS-möten, morgonmöten och en direkt 
kontakt med ledningen. Det har varit ett fungerande koncept anser fallföretaget 
gällande informationsflödet inom organisationen. 
 
Trots att ledningen försöker skapa en familjär relation inom företaget så påvisades det 
att ledningen har det slutgiltiga ordet vid ett strategiskt beslut. På frågan ‘’vid ett 
strategiskt beslut gällande företaget, vem eller vilka deltar på en sådan framröstning?’’  
Då anser ledningen att det främst är ledningens grupp som röstar fram ett sådan beslut 
och som följs av medarbetarna. 
 
Fördelningen av informationsflödet i företaget anses vara ömsesidigt fördelat, på 
frågan om hur den procentuella fördelningen kan se ut så anses den vara en 50 procent 
fördelat på ledningen och 50 procent fördelat på medarbetarna. Ledningen tillägger 
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möjligheten med ett 51/49 procent fördelat när det kommer till avgörande beslut om 
företagets destination, vision och det strategiska tillvägagångsättet.  

4.3.2 Ledningens synsätt utifrån nulägesanalys 
Författarna gav under intervjun information till ledningen att ge återkoppling på hur 
deras synsätt är för den valda strategin, om hur eller vad som kan förbättras. Utifrån 
återkopplingen genomfördes en nulägesanalys på den nuvarande situationen och dess 
informationsflöde 
 
 
Nuläge: 
Kommunikationen mellan ledning och medarbetare har fungerat bra sedan uppstart 
av företaget. Förslag på förbättringar ifrån medarbetare har varit mindre bra och 
ineffektiva. Fallföretaget bedriver ingen sorts rutin eller system på förbättringar ifrån 
medarbetarna. Beslut initieras både ifrån medarbetare och ledningen då 
organisationen har involverat och uppmuntrat medarbetare på morgonmöten som 
bedrivs dagligen. 
  
Önskat läge: 
Kommunikationen kan stärkas genom att fler medarbetare tar initiativ och förmedlar 
den Information som är nödvändig för företaget. Ledningen önskar att implementera 
ett system eller rutiner på hur medarbetare kan bli mer engagerade i att ge förslag på 
utveckling eller förbättringsarbeten inom organisationen. Begreppen top-down och 
bottom-up borde stärkas inom den interna sektionen, där medarbetarnas kunskap 
gällande informationsstrategier ska upplysas. 
  
Framtida läge: 
Ledningen kommer aktivt ge instruktioner om begreppen och använda dem mer i det 
dagliga arbetet, för att nå det önskade läget där fler medarbetare tar initiativ och ger 
förslag på förbättringar. Företaget kommer i framtiden att implementera nya rutiner 
samt system. Början till detta kommer vara att uppmuntra medarbetarna via det 
dagliga morgonmöten, samt göra det till ett vardagligt arbetsmoment. 

4.3.3 Medarbetarens synsätt 
Vid intervjun med företag C genomfördes enkätundersökningar i syfte att komplettera 
och tillförse flera perspektiv inom ämnesområdet efter de genomförda 
enkätundersökningar. Nedan följer en sammanställning av medarbetarnas synsätt i 
företag C, där enkätfrågorna har sammanställts i figuren på en skala 0–10. Den lägsta 
skalan (0) innebär ‘’inte alls bra’’ och skalan (10) innebär ‘’mycket bra’’ i detta fall. 20 
medarbetare deltog vid enkätundersökningen. Frågeställningarna i enkäten kommer 
att presenteras under figuren med en sammanställning på respektive fråga. 
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Figur 11 Enkätundersökning på företag C 

 

 
Fråga 1: Känner ni till informationsstrategierna när det gäller 
kommunikationsfrågor? 
Sammanställningen ger en placering på en nolla. Kunskapsnivån enligt medarbetarna 
är låg, begreppet är inget som används på företaget  
 
Fråga 2: Känner ni till begreppet förändringsarbete som förekommer inom 
organisationen? 
Sammanställningen ger en placering på en tvåa, begreppet förkommer inom företaget. 
Företaget tendrar att använda begreppet mer även om det är ett ungt företag.  
 
Fråga 3: Sker det förbättringar inom den dagliga verksamheten? 
Sammanställningen ger en placering på en fyra, även om företaget är ungt förekommer 
det förbättringsarbeten i måttlig skala.  
 
Fråga 4: Får ni vara med och delta vid förbättringsarbeten? 
Sammanställningen ger en placering på en nia, bland de förbättringsarbeten som 
genomförts har medarbetare deltagit i hög utsträckning.  
 
Fråga 5: Upplever ni att den fördelningen mellan ledningen och medarbetare är rätt 
när det gäller beslutfattande? 
Sammanställningen ger en placering på en åtta, eftersom det är en kombination av top-
down och bottom-up inom det dagliga arbetet så anser medarbetarna att 
beslutbefattandet är tillräckligt fördelat mellan ledning och arbetarna.   

Fråga 6: Anser ni att en bättre fördelning av beslutsfattande inom företaget behövs 
när det gäller den dagliga verksamheten? 
Sammanställningen ger en placering på en etta, fördelning av beslut gällande det 
strategiska besluten är uppenbar fördelat där ledningen är dem som håller den spetsen, 
medans medarbetarna anser att det inte behövs en bättre fördelning när det gäller den 
dagligaverksamheten. 
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Fråga 7: Är ni nöjda med de befintliga rutinerna/systemen? 
Sammanställningen ger en placering på en åtta, där främst rutiner eller system behöver 
implementeras för att medarbetarna ska få lämna förslag på förbättringar. Uppenbart 
är det att medarbetarna vill ha ett bättre system som innehåller just 
förbättringsförslags rutin, än det befintliga som inte existerar.  
 
Fråga 8: Finns det en tydlig kommunikation mellan medarbetare och ledningen? 
Sammanställning ger placering på en tia, ledningen och medarbetarna har tät kontakt 
gentemot varandra då man har försökt att hålla en familjärrelation. Det delen det avser 
kommunikation för att nå ledningen har varit mycket fungerande enligt medarbetarna.  
 
Fråga 9: Har du/ni fått till en förbättring inom företaget? 
Sammanställningen ger en placering på en nolla. Bland de förbättringar som 
verkställts har inte medarbetarna genomfört än, medarbetarna menar att ledningen 
har stått för de förbättrar som genomfört.  
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 
med teoretiskt ramverk. 

5.1 Vilket synsätt har organisationerna på informationsstrategierna och 
vad karakteriserar dessa? 

5.1.1 Företag A 
Företag A bedriver en top-down perspektiv inom verksamheten med inblickar av 
bottom-up på medarbetarenivå. Mascini & Bacharias (2012) beskriver att ett top-down 
företag utformar sin strategi utifrån ledningen med mål som ska uppnås. Företag A har 
en koncern som ger direktiv till ledningen i Sverige som i sin tur sätter upp mål som 
ska uppnås. Top-down strategi utgår från en hierarkisk struktur som har det 
övergripande ansvaret inom verksamheten (Mascini & Bacharias, 2012). Detta innebär 
att beslut fattas på en högre nivå där de anställda för specifika arbetsuppgifter. 
Informationsflödet sker från ledningen och ner till medarbetarna. Företag A har en 
tydlig top-down perspektiv inom verksamheten. Informationsflödet sker från 
ledningen till medarbetarna genom e-post, möten och personlig kontakt.     
Ledningen inom företaget har en kunskap inom informationsstrategierna däremot är 
kunskapen hos medarbetarna mindre. Detta beror på att företaget använder 
begreppen förbättringsarbeten när projekt bedrivs inom företaget. Begreppet 
associeras med något positivt bland de anställda, tillskilland från begreppet 
utvecklingsarbeten. 
  
Utifrån bottom-up perspektivet bedriver företaget en kvalitéavdelning som samlar in 
förbättringsförslag från de anställda som de framför till ledningen. Syftet med 
kvalitéavdelningen är att utvärdera delar verksamheten som behöver förbättringar och 
sammanställa det till ledingen. Förslagen från de anställda hämtas från anslagstavlor i 
varje avdelning. 
  
Företaget har under senare tid bedrivet arbete med att implantera anslagstavlor som 
ska ge möjlighet för medarbetarna att vara kreativa och innovativa med att ge förslag 
på förbättringar. Anslagstavlor skapar en delaktigt bland medarbetarna som möjliggör 
för diskussioner (Hackman, 1987). Informationen bland medarbetarna strömmar 
vidare till kvalitéavdelningen och vidare till ledningen. När informationsflödet 
strömmar från medarbetarna och upp i hierarkin benämns det som bottom-up enligt 
Sudeikat, o.a., (2012). Enligt enkätundersökningen påvisar det att medarbetarna 
upplever att kommunikationen till ledningen är bättre sedan implementeringen av 
anslagstavlorna, genom att fler förslag tas till hänsyn.        
 
Enligt enkätundersökningen så är kunskapsnivån gällande begreppen 
”informationsstrategier” inte känd bland medarbetarna som begreppet 
”förbättringsarbeten”. Förändringsarbete är det begreppet som cirkulerar inom 
företaget.    

5.1.2 Företag B 
Inom företag B finns en tydlig indelning av informationsstrategierna. Top-down 
perspektivet inom företaget ansvarar för att de strategiska besluten genomförs 
(Sudeikat, o.a., 2012). Ledningen i fallföretaget ansvarar för utformningen av 
företagets strategi och mål. När top-down perspektivet bedrivs tas det till hänsyn till 
de anställda genom att involvera dem i projekt för större omfattning (Mascini & 
Bacharias, 2012). Bottom-up är precis motsatsen till vad top-down tillvägagångsättet 
innebär. Bottom-up syftar på att medarbetarna är exempelvis beslutfattarna i en 
organisation, eller att informationsflödet strömmar nedanifrån och upp mot 
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toppledningen i en hierarki (Sudeikat, o.a., 2012). Bottom-up perspektivet bedrivs 
inom fallföretag B som ‘’förbättringsåtgärder, utvecklingsarbeten’’. Verksamheten 
bedriver ett väl utformat system för ärendehantering som i enlighet betyder 
‘’förbättringsåtgärder’’. Medarbetarna ger förslag på idéer och funderingar som de 
anser behöver ändras och registreras direkt i affärssystemet. 
 
 
Kunskapen kring informationsstrategierna inom fallföretaget är bland ledningen 
bekant under andra begrepp. Företaget i helhet använder begreppen 
förbättringsarbete när det syftar på informationsstrategierna. Användningen av 
begreppet förbättringsarbete syftar åt att uppmuntra medarbetarna att vara villiga att 
genomföra förändringar inom verksamheten och samtidigt uppmuntra dem till 
engagemang och delaktighet. Under intervjun med fallföretag B framkommer det att 
kunskapen kring informationsstrategierna top-down och bottom-up är bland 
ledningen ett sätt att strukturera och utforma arbeten. Fallföretaget har under åren 
genomfört insatser för öka medarbetarens engagemang kring förbättringar av 
verksamheten. Ärendehanteringssystemet som finns i fallföretaget består av att 
medarbetarna bidrar med förslag kring verksamheten där de sedan kan framföra till 
företagsledningen. 
 
Enligt enkätundersökningen så är kunskapsnivån gällande begreppen 
”informationsstrategier” inte så vanligt alls, här anses förändringsarbete och 
utvecklingsarbete som de centrala begreppen gällande flödet uppströms respektive 
nedströms i organisationen.      
 
 

5.1.3 Företag C 
Enligt Mascini & Bacharias (2012) finns det olika vägar för hur informationsflöde 
tillfreds. Två perspektiv som beskriver kommunikationens tillvägagångsätt har 
identifierats enligt ramverket som täcker top-down och bottom-up perspektiv. Top-
down strategin går ut på att informationsflödet sker från ledningen och ner mot 
medarbetarna i en typisk hierarkisk struktur (Mascini & Bacharias, 2012). Bottom-up 
strategin har identifierats vid att informationsflödet sker från medarbetarna och upp 
mot ledningen (Sudeikat, o.a., 2012).  
 
Då företag C har fokuserat på att skapa en familjär relation mellan det anställda och 
givit dem en snarlik beslutbefattande som ledningens så har den interna fallförtaget 
inte riktigt definierat begreppen ‘’top-down och bottom-up'’ inom fallföretaget. Utifrån 
insamlad empiri kan författarna konstatera att företag C använder sig av en 
kombination utav dessa informationsstrategier och ingen ensidig strategi. Forskning 
visar att kombination utav bottom-up och top-down ger det bästa ur båda 
tillvägagångsättet (Stewart, 2015). Fallföretaget har till skillnad mot andra 
organisationer försökt att hålla ihop som ett familjeteam, där alla anställda deltar vid 
morgonmöten och puls-möten, på sådan vis så sker kommunikationen ständigt och 
fysiskt med samtliga medlemmar inom fallföretaget. 
 
Trots att fallföretaget startades upp under 2012, så har företaget inte riktigt satt ”ord” 
eller begrepp på informationsstrategierna, det organisationen har lyckats lyft upp 
under kvartalmöten och morgonmöten som kännetecknar informationsstrategierna 
kallas istället för förbättringsarbeten och utvecklingsarbeten.  
 
Ledningen talar för att skapa ett ‘’ärendehanteringssystem’’ där medarbetarna 
kommer inom snar framtid kunna lägga förslag på förbättringar och 
utvecklingsarbeten. Syftet med ett sådant system eller rutin brukar skapa en bättre 
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dialog mellan medarbetare och ledning, där främst medarbetare involveras mer i den 
dagliga verksamheten och blir samtidigt delaktiga inom företagets utveckling och 
kommunikationssystem. 
 

Enligt enkätundersökningen så är kunskapsnivån gällande begreppen 
”informationsstrategier” svag medan begreppet ”förändringsarbete” är mer 
förekommande. 
 

5.1.4 Sammanställning utav organisationernas synsätt 
Samtliga fallföretag använder inte begreppet top-down eller bottom-up strategi, här 
benämner fallföretag A och B informationsstrategierna som förbättringsarbeten, 
medan fallföretag C benämner det som både utvecklingsarbeten och 
förbättringsarbeten. Fallföretag C benämner även att dem saknar rutiner och system 
för begreppet som dem använder, medans fallföretag A har implementerat en enkel 
rutin, där medarbetarna kan enkelt fylla i en tavla med förslag på förbättringar. Det 
fallföretag som har implementerat ett fungerande system är fallföretag B, som kallar 
systemet för ärendehanteringssystem som har varit ett väldigt positiv framsteg för 
medarbetarna och dess engagemang inom förbättringsarbeten. 
 
 

5.2 I vilken utsträckning använder sig organisationer av 
informationsstrategierna?   

5.2.1 Företag A 
Enligt fallföretaget förekommer det att fördelningen av informationsstrategierna 
uppgår till 90/10 mellan top-down och bottom-up, däremot används inte begreppen 
inom den dagliga verksamheten men ett tydligt mönster kan sättas i förbindelse till 
definitionen av informationsstrategierna. Mascini & Bacharias (2012) beskriver att 
top-down utgår från ledningsperspektiv och ner i en organisation där 
informationsflödet strömmar nedåt. Katz (1978) beskriver vidare att 
informationsflödet i en nedåtgående hierarkisk organisation är av en auktoritär 
ledningsstil, fallföretaget beskriver att koncernen har de övergripande strategierna och 
mål. Koncernen står för de slutgiltiga besluten och har det yttersta makten inom 
fallföretaget.  
 
Figur 3 beskriver att jobb inom en organisation förändras och avslutas på en högre nivå 
där de anställda får specifika uppgifter.  
Användningen av bottom-up inom fallföretaget förekommer i mindre utsträckning 
men även här kan samband till definition av informationsstrategin sättas i förbindelse 
till företaget. Under det senaste halvåret har fallföretaget implementerat anslagstavlor 
i försök om att engagera medarbetarna till att ge förbättringsförslag inom 
verksamheten. Sudeikat, o.a. (2012) beskriver att bottom-up utgår från medarbetarens 
perspektiv och uppåt i organisation där informationsflödet strömmar upp i 
fallföretaget. Användningen av anslagstavlorna möjliggör att information kring 
förbättringsförslag kommer i kontakt med ledningen i fallföretaget.  
Figur 3 beskriver hur bottom-up utgår från medarbetarens input som möjliggör 
organisationssamarbete, när förbättringsförslag framförs uppstår samtal och 
förhandlingar inom avdelningarna. Avdelningen som framför förslagen till ledningen 
är kvalitéavdelningen. Kvalitéavdelningen inom fallföretaget arbetar aktivt med att 
förbättra verksamheten och redovisa förbättringsförslag till ledningen som har 
granskats. Figur 5 illustrerar hur informationsflödet förflyttas från operatörer vidare 
till mellanchefer och slutligen ledningen. 
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Kommunikation som förekommer inom företaget är tydligt strukturerad med direktiv 
från koncernen och ledningen där medarbetarens input framförs. Bozarth (2015) 
beskriver när en fungerande kommunikation förekommer inom en verksamhet skapar 
det förutsättning för att personalen är initiativtagare. En effektiv kommunikation är 
inom verksamheten en faktor för att skapa engagemang och initiativ bland 
medarbetare (Bozarth, 2015). Implanteringen av anslagstavlorna har framhävt 
initiativ bland medarbetarna samt möjliggjort att dagliga möten verkställs. 
  

Fallföretaget har under året bedrivet en lyckad förbättring inom olika 
kommunikationsmedel och visar att företaget har uppmärksammat förändringar och 
utmanat fallföretagets värderingar. 
 
I Lewins teorimodell beskrivs det hur förändringar bryts ner i delmål innan ett annat 
tillvägagångsätt kan användas (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). Teorin beskrivs i tre 
steg följt av steget ”unfreeze” som innebär att reaktioner alltid kommer uppstå hos 
medarbetare när en förändring är igång. Teorin beskriver att detta är det som krävs för 
att väcka uppmärksamhet hos medarbetarna som i sig skapar engagemang och 
deltagande i det pågående förändringen. Medarbetarna i fallföretag A upplever att 
anslagstavlorna ger mer deltagande och beskriver det som ett positivt 
förändringsarbete som har möjliggjort att förbättringsförslag har framförts till 
ledningen. Ledningen i fallföretaget har lyckats involvera medarbetarna genom 
förändringen till ett lyckat resultat. 
 
Lewins modell följs vidare av andra steget ”Change’’ som innebär att om en förändring 
ska accepteras som en positiv effekt behöver medarbetaren förstå om förändringen 
kommer gynna dem (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). Här kan författarna dra 
slutsatsen att det är en väldigt tidskrävande period tills dess en kompromiss gällande 
förändringen har uppnåtts mellan ledning och medarbetare. I denna period upplever 
författarna att ledingen i företag A har lyckats involvera medarbetarna i förändringen 
till ett lyckat resultat med fler förbättringsförslag som har framförts till ledningen. 
 
Det sista steget i modellen är ”refreeze”. Steget innebär när förändringen tar form och 
blir accepterad av medarbetarna som då samtliga är redo för tredje steget i Lewins 
modell (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). Vidare beskrivs steget som stabilitet och 
balans i den nya förändringen. Fallföretaget har uppnått faktorerna i tredje steget som 
kännetecknar stabilitet och balans genom anslagstavlorna som företaget har infört. 
 
Enligt enkätundersökningen påvisar det att implementeringen av anslagstavlorna har 
möjliggjort att förbättringsförslag har framförts till ledningen. Medarbetarnas anser 
att fördelningen av beslutbefattandet är rättvis, men de anser att det ska kunna bli 
bättre. Ledningen utrycker ett framtida läge mer en bättre fördelad bottom-up strategi 
som kan möjliggöra att beslutsfattandet kan förbättras.  
 

5.2.2 Företag B 
Företag B använder sig av en procentuell fördelning på 75/25 gällande top-down och 
bottom-up. Inom företaget förkommer informationsstrategierna som begreppet 
förbättringsarbeten och utvecklingsarbeten. För företaget har det varit ett naturligt 
steg att använda sig av 100 procentigt top-down styrt företag vid uppstarten i mitten 
av 1900-talet, under senare år har företaget insätt behovet av att involvera 
medarbetarna i företagets förbättringsarbeten. Forskning av Stewart (2015) beskriver 
att enbart ett top-down tillvägagångssätt inte lyckas skapa tillräckligt med engagemang 
för de anställda medan ett bottom-up tillvägagångssätt kan inte generera nödvändiga 
resurser för genomförandet av ett initiativ.  
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Företaget började med att införa förbättringslådor i företagets avdelningar i syfte att 
implementera bottom-up i företaget. Syftet med förbättringslådorna var att 
medarbetarna kunde lämna åsikter gällande förbättringar och utvecklingar. På senare 
tid har företaget implementerat ett ärendehanteringssystem i affärssystemet. 
Hanteringssystemet baseras på medarbetarens åsikter kring förbättringsarbeten som 
medarbetarna kan lämna in. Strategin i företaget är fortfarande i top-down styrt 
bestående av bottom-up bland medarbetarna. Genom att använda sig av bottom-up 
perspektiv menar Sudeikat, o.a. (2012) att medverkan skapas bland medarbetarna 
genom att kunskapsdelning är inblandad i att identifiera samt leverera förbättringar.   
 
I ett företag så är informationen centralt för beslutfattandet, det används också för 
utförandet och kontrollen över den dagliga verksamheten (Bozarth, 2015). Att rätt 
information ska mottages är viktigt anser ledningen, då verken fysiskt eller monetärt 
flöde kan göras utan informationsflödet. Flödet av informationen kan ske antingen 
nedåt eller uppåt begränsat information (Miller, 2003). Där ledningen bedriver främst 
ett nedåtgående informationsflöde internt. Företagsledningen talade om ‘’ett beslut, 
följs av många’’, där medarbetare får klara direktiv om hur eller vad som ska göras har 
både uppskattats och underskattats av medarbetarna.  
Om ledningen i företaget lyckas skapa en effektiv kommunikation, då uppnås 
engagemang bland medarbetare som tar initiativ vid sysselsättning (Bozarth, 2015). 
Genom att skapa en god förståelse för kommunikationen så möjliggör det ytterligare 
en faktor som utformning av strategi, där strategi omfattar den dagliga verksamheten 
och ledarskap samt koordinering av arbetet (Nousiainen, 2008). Fallföretag B anses 
medföra en god kommunikation genom ärendehanteringssystemet, som har varit en 
bidragande faktor för medarbetarna.  
 
Enligt Lewins teorimodell så beskrivs det hur förändringar bryts ner i delmål innan ett 
nytt sätt av hantering kan användas (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). Med en sådan 
strategi kan ledningen våga involvera medarbetarna i dessa delmål istället för en större 
förändring. Levasseur (2001) ; Talmaciu (2014) beskriver i teorimodellen ”steget – 
”unfreeze” att reaktioner alltid kommer uppstå hos medarbetare när en förändring är 
igång. Teorin beskriver att detta är det som krävs för att väcka uppmärksamhet hos 
medarbetarna som i sig skapar engagemang och deltagande i det pågående 
förändringen. Motivation är vad ledningen i fallföretag B kräver av sin medarbetare, 
som har en tydlig koppling till steget ”unfreeze”. 
 
Andra steget i teorimodellen är ”change” och tyder på att när krisen har skapats i första 
steget så är övergången ”Change” att försöka lösa krisen genom att hitta nya alternativ 
(Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). Här kan författarna dra slutsatsen att det är en 
väldigt tidskrävande period tills dess en kompromiss gällande förändringen har 
uppnåtts mellan ledning och medarbetare. I denna period upplever författarna att 
företag B har lyckats involvera medarbetarna tidigt genom det 
ärendehanteringssystem som bedrivs och på det sätt använda deras kreativitet till 
förändring. 
 
Enligt Levasseur (2001); Talmaciu (2014) beskrivs sista steget i teorin ”refreeze”. Det 
är när förändringen börjar ta form och blir omfamnad av medarbetarna, som då 
samtliga är redo för det steget i Lewins modell. Faktorer som kännetecknar det steget 
är stabilitet och balans i den nya förändringen. Både ledning och medarbetare känner 
sig bekväma i de nya arbetssätten. Det steget har företaget bedrivit effektivt i 
jämförelse med Lewins modell. Med effektivt menas det faktorer som kännetecknar 
stabilitet och balans har uppnåtts, genom det ärendehanteringssystemet som företaget 
har infört. 
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Enligt enkäten påvisar det att implementeringen av ärendehanteringssystemet har 
förbättrat kommunikationen mellan ledning och medarbetare. När det gäller det 
dominanta beslutbefattandet så är det fortfarande ett top-down styrt företag, där 
medarbetare anser att fördelningen av beslutbefattandet är rättvist fördelat när det 
gäller att ledningen har den slutgiltiga beslutet i en sådan situation. Praktiskt så är det 
medarbetarna som lämnar åsikter på förbättringar eller förändringar och ledningen 
som väljer den lämpligaste förändringen.  
 

5.2.3 Företag C 
Då företag C använder sig utav utvecklingsarbeten och förbättringsarbeten så 
förekommer begreppen under andra definitioner. Ledningen använder sig av fritt 
flödande informationskommunikation inom organisationen och dess anställda, där 
fördelningen av informationsflödet nästan uppnår till 50/50 procent mellan ledning 
och medarbetare. Genom att ‘’kombinera strategierna top-down och bottom-up kan 
fallföretaget trivas ömsesidigt’’ enligt Stewart (2015). Då företaget förnärvarande inte 
använder sig utav några rutiner eller system för förbättringsförslag och 
utvecklingsarbeten så ska ledningen under viss utsträckning implementera dessa 
rutiner och system internt. 
   
Det befintliga interna informationsflödet sprids via puls-möten, där samtliga anställda 
och ledning samlas. En stabil kommunikation innebär utväxling av idéer och förslag 
som ger utrymme att lyssna på varandra (Bozarth, 2015). Genom en stabil 
kommunikation skapas samarbete och ledarskap genom effektiva puls-möten (Savén, 
2014). Fallföretag C använder sig speciellt av fysiska kommunikationer, för att 
säkerställa att rätt information nås ut till medarbetarna. En effektiv kommunikation 
inom en organisation är en bidragande faktor för att skapa engagemang och initiativ 
bland medarbetarna (Bozarth, 2015). Teorin om kommunikation påvisar att 
fallföretaget använder sig av rätt strategi för att skapa en familjär relation. Ledningen 
anser att det är viktigt att poängtera ‘’system internt’’ som innebär att medarbetar kan 
kalla oss till möte vid förslag på förbättring eller idéer, när det gäller förbättringar inom 
den dagliga verksamheten. Ledarna anser att det strategiska besluten och visionen står 
fast vid att ledningen tar de avgörande besluten. 
 
Ensidig informationsstrategi förekommer inte i fallföretaget, då ledningen ur 
författarnas syn har kombinerat strategierna. Enligt Miller (2003) kan ett flöde i en 
organisation ske både vertikalt och horisontellt, antingen uppåt eller nedåt begränsat 
information.  
 
Interna kommunikationer har en tendens att strömma nedåt ifrån ledningen till sina 
underordnade och vidare till medarbetare (Miller, 2003). Då fallföretaget inte 
använder sig utav verken vertikal eller horisontell kommunikation så benämns deras 
kommunikation strategi som fritt-flödande informationsflöde. Fritt-flödande 
informationsflöde innebär att uppmuntra medarbetare att föreslå feedback och olika 
förslag på möjliga förbättringar på en mer effektiv process enligt Miller (2003); 
Nousiainen (2008). Företaget bryter ner dess förändringar till mindre delmål för att 
succesivt arbete på dessa målen i mindre processer (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014).  
 
Fallföretaget har insett behovet att införa ett ”ärendehanteringssystem” där 
medarbetarna nyttjar systemet för en gynnsammare initiativtagning och engagemang. 
Den familjära relationen som råder inom företaget är fungerande där medarbetarna är 
nöjda med tillvaron. Fallföretagets förslag på att införa ett system gällande 
förbättringsförslag syftar på att ledningen utvärderar företagets nuläge och informerar 
varför ett ”ärendehanteringssystem’’ behöver uppnås, som kan hänvisas till steg ett i 
Lewins modell.  
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I fallföretaget råder det en familjär relation som innebär att medarbetarna känner sig 
trygga i nuläget. När ett system implementeras kommer det att upplevas som en 
utmaning och reaktioner kommer uppstå i samband med förslaget (Levasseur, 2001; 
Talmaciu, 2014).   Här kan författarna dra slutsatsen att det är en tidskrävande period 
tills en acceptans gällande förändringen har uppnåtts mellan ledning och medarbetare, 
då den familjära kommunikationen har varit en central del i beslutssituationer. 
 
I slutsteget i förändringsprocessen ”refreeze” beskriver Lewins modell (Levasseur, 
2001; Talmaciu, 2014) att förändringen kommer inom sin tid att omfamnas av 
samtliga och en stabilitet kommer att uppnås mellan ledning och medarbetare. 
Författarnas slutsats gällande övergången till steg tre är inte aktuell då 
implementeringen inte har påbörjats av ledningen.        
  
Medarbetarnas syn på företagets strategier är välkomnande av det anställda, men inte 
minst när det gäller företagets fördelning av besluten. Enkäten påvisar medarbetarnas 
trygghet i fördelningen av besluten, samt dess insyn på en förändring gällande 
fördelningen. Ett alternativ är att skapa ett bättre system gällande rutiner och system 
anser författarna. Ledningen framhäver i intervjun deras behov av en implementering 
av rutiner och system. De dagliga möten i helhet kan vara svårt att hinna med och 
diskutera ändringar, samtidigt som ledningen och anställda behöver koordinera 
dagens arbete.  
 

5.2.4 Sammanställning i vilken utsträckning organisationer använder sig av 
informationsstrategierna?  
Fallföretagen använder sig av informationsstrategierna i olika utsträckningar, 
fallföretaget A har en procentuell fördelning på 90/10 gällande balansen mellan top-
down och bottom-up vidare har företag B en fördelning på 75/25 och företag C har en 
procentuell fördelning på 50/50.  
 
Företag A har till störst del en top-down perspektiv där koncernen och ledningen står 
för direktiv och utformning av strategi samt mål. Användningen av bottom-up 
förekommer i mindre utsträckning, inom företag står kvalitéavdelningen för att 
utvärdera verksamheten kring förbättringsförslag. Avdelningen hämtar i sin tur en 
andel av förbättringsförslag av anslagstavlorna som medarbetarna har bidragit med.  
Kommunikationen i företaget följer en tydlig hierarkisk ordning som utgår från toppen 
och vidare ner i verksamheten, informationsflödet är både nedåtgående samt 
uppåtgående beroende på om koncernen och ledning informerar eller när 
medarbetarna gör det.  
 
Fallföretag B har en kombination utav informationsstrategierna i mindre 
utsträckning. Till störst del används top-down perspektivet och bottom-up i mindre 
utsträckning. Vid användningen av bottom-up har företaget börjat med använda sig av 
förbättringslådor där medarbetarna kan ge förslag på förbättringsarbeten, under 
senare år har företaget implementerat ett ärendehanteringssystem som har liknande 
syfte som förbättringslådorna men är digitalt i affärssystemet. Informationsflödet sker 
nedåtgående i företaget där ledingen ger tydliga instruktioner om vad som ska göras.  
 
Fallföretag C har en kombination utav informationsstrategierna som innebär att 
informationsflödet är fritt-flödande. Informationsflödet inom verksamheten hanteras 
främst av fysiska kommunikationer så som pulsmöten för att säkerställa att 
informationen når till medarbetarna.  Företaget har i dagsläget inga rutiner för hur 
förbättringsförslag och utvecklingsarbeten hanteras men ledningen kommer att 
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implementera rutiner till en viss utsträckning där medarbetarna kan påverka 
ledningen vid förbättringsförslag. 

5.3 Vilka möjligheter och svårigheter ser organisationer på 
informationsstrategierna 
 

5.3.1 Företag A 
 
Enligt nulägesanalysen där ledningen har besvarat frågor gällande ‘’nuläge, önskat läge 
och framtida läge'' har författarna kunnat identifiera möjligheter respektive 
svårigheter inom fallföretaget. 
 
Ledningen i företag A anser att förmedlingen till medarbetarna ska bli bättre när det 
gäller att ärenden som hanteras. I dagsläget dröjer det innan återkoppling ges till 
medarbetarna ”Lewin's Change Management Modell” menar att faktorer som bör 
beaktas vid eventuella förändringar är tid samt kommunikationen. Medarbetaren 
behöver förstå vad förändringen innebär och vad den kommer bidra med för att kunna 
acceptera den som en positiv effekt (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). 
Implementeringen av anslagstavlor är ett steg mot en bättre kommunikation, ledingen 
beskriver att önskat läge är att använda sig utav fler kommunikationsmedel som ska 
förbättra kommunikation. Dessutom är företagets önskade läge att implementera en 
ärendehanteringsmodul i affärssystemet som möjliggör snabbare förmedling för 
medarbetarna.   
Kommunikationen inom företaget beskrivs enligt (Bozarth, 2015) att den ska vara 
informerande kring vad som sker inom verksamheten för att en tydlig intern 
kommunikation ska upprättas. Medarbetarna upplever att kommunikationen inom 
fallföretaget ska ges ut i ett tidigt skede, kommunikationen beskrivs som att den är 
fungerande men kan bli bättre. Medarbetarna beskriver vidare att deltagandet kring 
beslutsfattande även kan bli bättre, när kommunikation är fungerade enligt (Beckham, 
2008) så möjliggör det att personalen är initiativtagare. 
 

5.3.2 Företag B 
Enligt nulägesanalysen där ledningen har besvarat frågor gällande ‘’nuläge, önskat läge 
och framtida läge'' har författarna kunnat identifiera möjligheter respektive 
svårigheter inom fallföretaget. 
 
Ledningen anser att dess ärendehanteringssystem har varit ett lyckat projekt. 
Dessvärre är det ännu inte majoritet som använder den funktionen som befinner sig 
som en flik i affärssystemet. För att få medarbetarna att använda sig utav systemet så 
behövs det en tydlig kommunikation som uppmanar och engagerar medarbetare till 
att våga ge förslag på förbättringar. Utformningen av den interna kommunikationen 
brukar oftast bestå av regelbundna möten, personlig kontakt och skriftlig information 
(Bozarth, 2015). Genom att uppmuntra medarbetare till att våga stärka den interna 
kommunikationen så drivs företaget framåt, samtidigt som medarbetarna finner vilja 
att använda sig av ärendehanteringssystemet.    
 
 
Medarbetarna utrycker att kommunikationen mellan dem och ledningen är 
fungerande och kan förbättras. Att kommunikation är fungerande möjliggör för en 
tydlig utformning av företagets strategi menar (Bozarth, 2015). ” Lewin's Change 
Management Model” förklarar vidare att genom att skapa en förståelse för vad 
förbättringsarbeten inom verksamheten kommer att bidra med, så kommer 
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medarbetarna acceptera det bättre. Medarbetens åsikt gällande beslutsfattande anses 
dem att det vill vara med och ta beslut men däremot endast det som rör den dagliga 
verksamheten. 
   

5.3.3 Företag C 
Enligt nulägesanalysen där ledningen har besvarat frågor gällande ‘’nuläge, önskat läge 
och framtida läge'' har författarna kunnat identifiera möjligheter respektive 
svårigheter inom fallföretaget.  
 
Ledningen vill implementera nyare kommunikationssystem, där medarbetarna kan 
delta på förändringsarbeten som ska börja införas till fallföretaget. Ledningen anser 
att dess organisation besitter på en stark fysisk kommunikation men saknar den rutin 
och system som skulle underlätta för samtliga inom den dagliga verksamheten. När en 
kommunikation är fungerande inom en verksamhet skapar det förutsättning för att 
personalen är initiativtagare (Beckham, 2008). Medarbetarnas åsikt gällande den 
aspekten har besvarats i enkätundersökning på fråga nummer åtta: ”Finns det en tydlig 
kommunikation mellan medarbetare och ledning” medarbetarna erhåller samma åsikt 
som ledningen när det gäller den fysiska kommunikationen, därav placering på tio av 
tio möjliga i undersökningen. Möjligheterna som skapas efter implementering av 
rutiner och system är förbättringsarbeten inom företaget. Enligt (Levasseur, 2001; 
Talmaciu, 2014) för att lyckas med en förbättringsarbeten så krävs det en förklaring på 
varför förändringen behöver ske.  
 

5.3.4 Sammanställning av möjligheter och svårigheter ser organisationer på 
informationsstrategierna  
Fallföretagen ser olika svårigheter och möjligheter med sina valda 
informationsstrategier, företag A anser att kommunikation behöver förbättras medan 
företag B anser att medarbetarna bör använda sig mer av ärendehanteringssystemet 
och företag C vill implementera ett kommunikationssystem som det resterande 
fallföretagen.  
 
Företag A anser att återkopplingen till medarbetarna ska förbättras. I nuläget dröjer 
det innan återkoppling ges, genom att använda sig av fler kommunikationsmedel ska 
kommunikation förbättras. Enligt enkätundersökningen påvisar det att medarbetarna 
anser att informationen ska nås ut tidigare än vad den gör i dagsläget.   
 
Företag B anser att implanteringen av ärendehanteringssystemet varit framgångsrikt 
däremot har inte medarbetarna använt sig av systemet tillräckligt. Ledningen kommer 
använda sig av tydligare kommunikation som ska uppmana användningen av 
systemet. Enligt enkätundersökningen påvisar det att medarbetarna anser att 
kommunikationen mellan ledning och det anställda är fungerande men kan förbättras.  
 
Företag C har fungerande fysisk kommunikation utan något system inom 
verksamheten som ska underlätta för personalen. Ledningen vill således implementera 
ett kommunikationssystem där medarbetarna kan nyttja. Enligt enkätundersökningen 
påvisar det att medarbetarna anser att den fysiska kommunikationen mellan dem och 
ledningen är som fullt fungerande.    
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6 Slutsats 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Top-down och bottom-up definierar inte begreppen informationsstrategier, 
informationsflöde eller kommunikation som studien handlar om, utan snarare betyder 
det vilket ‘’tillvägagångsätt’’ organisationer använder sig av vid hantering av 
strategierna. 
 
Författarna anser att det inte är konstigt att ledningen inte begriper tillvägagångsättet, 
men att det är ytterst viktigt att ledningen har någon definition på begreppen samt 
medvetenheten om hur informationen styr och förs fram till samtliga medparter inom 
en organisation. Enligt alla fallföretag så talas det vid intervjun om förbättringsarbeten 
och utvecklingsarbeten som associeras med bottom-up där medarbetarna deltar i 
kommunikationen och beslutbefattandet, på så sätt involveras medarbetarna inom 
företagen. Genom teoretiska ramverket har författarna kunnat karaktärisera top-down 
och bottom-up, samt hur interna kommunikationen och informationsflödet förhåller 
sig inom företagen. Syftet har varit att kartlägga strategierna och hur dem förhåller sig 
till den dagliga verksamheten. Författarna har erhållit kunskap om respektive 
fallföretag gällande både synsätt och kartläggning på strategierna inom fallföretagen. 

6.1.1 Informationsstrategierna 
Ur analysen kunde författarna konstatera att samtliga fallföretagen kallade begreppen 
för förbättringsarbeten eller utvecklingsarbeten och inte vid själva benämningen top-
down eller bottom-up. Samtliga ledare inom respektive fallföretag erkänner sig 
skyldiga till att förbättra kunskapen inom detta område då det viktigt att känna till 
strategierna och hur företaget involverar samtliga parter i dess flöde av information. 
Fallföretagen bedrev olika rutiner och system för att skapa en balans mellan top-down 
och bottom-up. 
 
Företag B hade ett fungerande system som kallades för ärendehanteringssystem sedan 
en period, där enkätundersökningarna påvisade positiv intryck hos medarbetarna 
gällande synen på kommunikationen.  
Företag A hade infört anslagstavlor, där medarbetare kunde fylla på förslag, som i sin 
tur var relativt bra till en början, men behövdes uppgradera till ett nytt system.  
Företag C i sitt fall sakande rutin helt, men hade en stark familjär relation där den 
fysiska kommunikationen var starkaste punkten gällande informationsstrategierna. 
Utöver det har företaget tankar på att implementera en sådan rutin, då fördelarna 
väger tyngre. 
 
Att försöka definiera begreppen bestämt och uppmuntra medarbetarna till att våga ge 
förslag på förbättringar är ett stort steg mot rätt riktning, då det erhålls en helhetssyn 
från medarbetare och ledning samt en strävan mot samma mål i beslutssituationer 
anser författarna. 
 

6.1.2  Informationsflöde 
Från analysen kunde författarna konstatera att det grundläggande momentet inom ett 
företag är att skapa ett optimalt informationsflöde. För att informationsflödet ska 
fungera korrekt, så krävs det att strukturen i företaget innehåller en tydlig definition 
av tillvägagångsätt gällande informationsstrategierna. Efter en kartläggning av tre 
fallföretag så har författarna lyckats lyfta upp en holistisk syn på 
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informationsstrategierna och dess innehåll i organisationerna. Från organisationerna 
så framkom det att valet av informationsstrategierna inte är det avgörande, utan 
snarare kommunikationssystemet som de rutiner och hantering företagen har för att 
kommunicera som är bland de avgörande faktorerna.  
 

6.1.3 Lewin's Change Management Model 
 
Ur analysen kunde författarna konstatera att Lewin's Change Management Model är 
en bra teori för att definiera förbättringsarbeten som fallföretagen har genomfört eller 
planerar att genomföra. Modellen förklarar hur reaktioner uppstår bland 
medarbetarna och hur dessa kan kontrolleras i samband när företag initierar en 
förändring (Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014). Eftersom fallföretagen har identifierat 
positiva och negativa reaktioner på förbättringsarbeten har Lewins modell hjälp till att 
förklara hur dessa har uppstått och vilket samband det finns. Modellen har även i syfte 
att förbereda organisationens förutsättningar till att förändringar blir framgångsrika 
(Levasseur, 2001; Talmaciu, 2014).  Modellen bygger på tre steg som beskriver hur en 
förändringsprocess ska påbörjas som identifierar vilken del av förändringar som 
organisationen genomför. Genom att Lewins modell förklarar de tre steg som krävs för 
en förändringsprocess förbereder det organisationer att bryta ner förändringen i 
delmål innan ett nytt sätt av hantering kan påbörjas.   
 
Företag B påvisar att implementeringen av ärendehanteringssystemet har blivit en 
lyckad förändring där medarbetarna har visat positiva åsikter genom 
enkätundersökningarna. 
Företag A är på god väg gällande förändringsprocesser, där fallföretaget har 
implementerat anslagstavlor gällande förbättringsförslag. Medarbetarna har utryckt 
positiva åsikter gällande förändringen genom enkätundersökningarna.      
I företag C har medarbetarna utryckt sig nöjda med den familjära relationen medan 
ledningen vill använda sig av ett ärendehanteringssystem som kan innebära hinder för 
den kommande förändringen.   

6.2 Metoddiskussion/kvalitetsbedömning 
Studien omfattar en fallstudie och litteraturstudie som har bidragit med en 
övergripande bild av studiens problemområde. Litteraturstudien som genomfördes 
har lagt grunden för teorierna som har använts i studien. Studien bestod av två 
metoder för att samla in empiri vilka var intervjuer och enkätundersökningar.  
 
Intervjuerna bidrog med att kunna få en förståelse för hur fallföretagen använder sig 
av informationsstrategierna och vilken förståelse dem har inom dessa. Intervjuerna 
utfördes av båda författarna för att hålla en hög reliabilitet som sedan kompletterades 
med enkätundersökningarna. Intervjuerna bestod av en semi-strukturerad samt en 
ostrukturerad metod som utgick från ett frågeområde kring informationsstrategierna 
som bidrog med information kring fallföretagens användning av 
informationsstrategierna. Intervjuerna inriktades på individer inom ledningen på 
fallföretagen för en bredare förståelse. 
 
Enkätundersökningarna genomfördes till en grupp på tjugo personerna där 
respondenterna hade kopplingar till individerna som intervjuandes. Valet av antal 
personer bestämdes genom att det minsta antalet en företagstillgång på personal var 
tjugo stycken. Valet av antalet är lämpligt då det ökar reliabiliteten på det empiriska 
resultatet i jämförelse med ett lägre antal personal. Enkäterna gav en överblick hur 
medarbetarna synsätt överensstämde mot fallföretagens synsätt. Frågorna som 
besvarades baserades på hur fallföretagen bedriver användning av 
informationsstrategierna och hur kommunikationen upplevs av både anställda och 
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ledning. Författarna upplever enkätundersökningen som ett bidragande faktor till att 
klargöra ledningens och medarbetarnas utsago om utfallen.    
Medarbetarnas synsätt har bidragit för fattarna att uppnå en förståelse för hur 
ledningen i fallförtaget bedriver användningen inom informationsstrategier och vilka 
tillvägagångsätt som anses vara lämpligast.   
 
Ärendehanteringssystemet upplevs positivt enligt ledningens och medarbetarnas syn. 
Bland det företag som bedriver ett sådant system så har ledningen sett en ökning av 
förbättringsåtgärder inom företaget. Det slutsatser författarna kommer fram till är 
positiva och ett mer ökande engagemang och initiativtagande, detta innebär i sin tur 
att medarbetarna involveras mer i den dagligaverksamheten samtidigt som dem bidrar 
inom företagets utveckling.  
Företag som inte bedriver ett sådant system har insett det nödvändiga behovet av 
fördelarna. 
 
Studiens val av metoder hade kunnat göras med andra metoder för att göra studiens 
resultat mer bredare.  Alternativet hade varit att använda sig av fokusgrupper för att 
intervjua ledningen i fallföretagen men även vid medarbetarnas perspektiv. Förslaget 
hade inneburit att kartlägga fallföretagens gemensamma åsikter kring 
informationsstrategierna. Fokusgrupper möjliggör för en diskussion mellan 
respondenter och studiens syfte som vidare möjliggör för en bredare empiriska 
datainsamling. Användningen av fokusgrupper vid medarbetens perspektiv hade 
bidragit med en konkretare åsikt kring informationsstrategierna, förbättringsarbeten 
och kommunikation mellan ledning. 
 
 
 
Författarna valde att benämna informationsstrategierna som top-down och bottom-up 
och valet i hur företag väljer att koordinera och ansvara för arbetsuppgifter. Detta för 
att öka förståelsen samt tillämpbarheten för att slutligen möjliggöra en givande och 
intressant diskussion i fallföretagen. Användningen av studiens benämning för 
informationsstrategierna kan avvika för hur andra studier definierar 
informationsstrategierna, som kan påverka kopplingen till tidigare studier som 
slutligen kan påverka studiens resultat.     

6.3 Implikationer  
Under studiens gång uppmärksamdes det att fallföretagen bör förbättra den interna 
kommunikationen för att ha en framgångsrik informationsstrategi. Kommunikationen 
i fallföretagen visar sig vara en avgörande faktor för kunskapsspridning om hur 
verksamheterna kan förbättras. Studien påvisade att informationsflödet behöver vara 
effektiv både från ledningsperspektiv så väl som medarbetens perspektiv. 
Medarbetarna ska ha möjlighet att kommunicera med företagets ledning och på så sätt 
få mer insyn om vad som pågår inom verksamheten. Fallföretagen behöver i sin tur ha 
en förståelse om medarbetarna och hur väsentligt det är att medarbetaren har insyn i 
verksamheten. Alternativet är att företagen jobbar aktivet med att förbättra den 
interna kommunikation genom att ha regelbundna möten som avser att informera 
medarbetarna med aktuell information.  
 
När det handlar om förbättringsarbeten inom företagen använder sig två fallföretag av 
system för att framföra medarbetarnas åsikter och förslag kring förbättringar. 
Systemen som används är olika utvecklade och fungerande. Fallföretagen B använder 
sig av ett ärendehanteringssystemen som möjliggör att medarbetarna kan skicka in 
åsikter digitalt i affärssystemet medan fallföretag A använder sig av anslagstavlor för 
att framhäva medarbetarens åsikter. Fallföretag C har ingen definierat system utan 
förhåller sig till den familjära kulturen inom verksamheten. För fallföretagen gäller det 
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att använda sig av system där medarbetarna kan kommunicera smidigt upp till 
ledningen. För en andel av företagen gäller det att dem ser över sitt befintliga system 
och utvärdera nya metoder.       

6.4 Vidare forskning 
Studien inriktade sig på att kartlägga informationsstrategierna och hur de förhåller sig 
till den dagliga verksamheten på fallföretagen. Kartläggningen bestod mestadels av att 
undersöka hur informationsstrategierna används. Under studiens längd 
uppmärksammades det att bottom-up uppkommer i samband med 
förbättringsarbeten. Alternativt för studien skulle vara att undersöka hur de befintliga 
system samt rutiner används i detalj för att erhålla en djupare kartläggning men 
eftersom studien då hade blivit mer omfattande samtidigt som det även blev tidsbrist 
för att undersöka detta i studien. Om tidsbristen bortses och hur omfattande studien 
hade blivit skulle det intressanta i studien vidare vara att granska hur de befintliga 
systemen kan förbättras alternativt om det finns andra val som är bättre.   
 
Studien kan inriktas djupare genom att välja företag inom ett gemensamt område samt 
storlek eftersom studiens val av fallföretag har ingen samband mellan varandra. 
Alternativet hade inneburit att likheter och skillnader hade kunnat specificerats till de 
valda fallföretagens område. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Övergripande: 

−         Berätta om företaget?  
(Antal anställda, omsättning, vad ni gör, planera att göra) 

−         Vilken kunskap besitter gällande informationsstrategier (Vad karakteriserar top 
down och bottom up?)   

−         Hur används begreppen i företagen?  
Utveckling:   

−         Hur förhåller ledningen sig till strategierna baserat på den kunskap samt 
erfarenheter ni har? (inställningar, projekt, vardagligt arbete)  

−         Positiva eller negativa, har ni haft perspektiven i åt tanke. Arbetar ni aktivt mot 
dessa? 

Strategier och informationsflöde:  

−         Hur fungerar befintliga rutiner och system och hur det påverkar val av strategier? 

−         Har ni olika tillvägagångssätt beroende på situationer i företaget?  

−         Hur ser ni i företagsledningen för möjligheter och svårigheter med er valda 
strategi? 

−         Vilka utmaningar finns det med att använda den befintliga strategin?  
Nulägesanalys  

−        Hur ser ni på nuläget gällande nuvarande situationen och dess informationsflöde?   

−         Hur ser ni på önskatläge? 

−         Hur ser ni på framtidaläge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Bilaga 2 – Enkät 
Ringa in siffran som stämmer överens: 

 
  
Fråga 1: Känner ni till informationsstrategierna när det gäller 
kommunikationsfrågor? 
 

  
  
  
  
 
 
 

Fråga 2: Känner ni till begreppet förändringsarbete som förekommer 
inom organisationen? 
 

  
  
  
 
 
 
  

Fråga 3: Sker det förbättringar inom den dagliga verksamheten? 
 

  
  
  
 
 
 
 

Fråga 4: Får ni vara med och delta vid förbättringsarbeten? 
 

  
  
  
  
 
 
 

Fråga 5: Upplever ni att den fördelningen mellan ledningen och 
medarbetare är rätt när det gäller beslutfattande? 

 
  
  
Fråga 6: Anser ni att en bättre fördelning av beslutsfattande inom 
företaget behövs när det gäller den dagliga verksamheten? 

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Nej/inte alls    Ja/mycket bra 
Kommentar:  

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Nej/inte alls    Ja/mycket bra 
Kommentar:  

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Nej/inte alls    Ja/mycket bra 
Kommentar:  

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Nej/inte alls    Ja/mycket bra 
Kommentar:  



 

 

 
  
 
 
 
 
 
  

Fråga 7: Är ni nöjda med de befintliga rutinerna/systemen? 
 

  
  
  
 
 
 
 

  
Fråga 8: Finns det en tydlig kommunikation mellan medarbetare och 
ledningen? 
 

  
  
 
 
 
  
  

Fråga 9: Har du/ni fått till en förbättring inom företaget? 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Nej/inte alls    Ja/mycket bra 
Kommentar:  

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Nej/inte alls    Ja/mycket bra 
Kommentar:  

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Nej/inte alls    Ja/mycket bra 
Kommentar:  

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Nej/inte alls    Ja/mycket bra 
Kommentar:  



 

 

Bilaga 3 - Pulsmöten 
 
 
Med pulsmöten uppnås effektiva möten inom verksamheten som framhäver 
diskussioner av hög frekvens. Begreppet pulsmöten beskrivs som snabba möten som 
kombineras med visuella verktyg som syftar till att synliggöra aktuell information. 
Avsikten med själva pulsmöten är de ska hållas korta samt effektiva för att det ska 
upprepas ständigt. (Savén, 2014)    
 
Med en fungerande kommunikation där diskussioner ger möjlighet att lyssna på 
varandra samt formulera oss själva kan samarbete och ledaskap uppnås genom 
effektiva puls-möten (Savén, 2014). Saven beskriver att öppna och ärliga samtal ger 
nytt perspektiv och ny kunskap. När diskussioner uppstår möjliggör det att bidra 
genom att aktivt lyssna och förstå innebörden av samtalet.   
När diskussioner genomförs med en frekvens som behövs inom ämnet tillåts inte att 
problem att expandera.  
 


