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Slutligen skulle vi vilja tacka varandra, för att vi tillsammans har tagit oss igenom, inte bara 
uppsatsperioden, utan även fyra års studier. Tillsammans kan vi nu titulera oss civilekonomer.   
 
 
Borås 4 juni 2017 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
 
Linn Fadum      Lina Lindström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 III 

Svensk titel: Mellanchefen skapar förståelse – att utgöra en länk mellan det strategiska och 
det operativa 
 
Engelsk titel: The middle manager as a sensegiver – to be a link between the strategic and 
the operational 
 
Utgivningsår: 2017 
 
Författare: Linn Fadum och Lina Lindström 
 
Handledare: Roy Liff 
 
 
Abstract 
 
The middle manager acts as a link between the strategic management and the operational 
activities. The middle manager get commissioned to convey the objectives and intentions that 
the strategic management wish to fulfill, down to the operational activities. Through 
communication and social interactions, the middle manager translates the financial objectives 
and strategies to concrete work procedures. 
 
Previous research state that the middle manager is wringing between the strategic directors 
and the operational executives, but from our point of view there is a lack of research that 
clarify how the middle managers works within this wringing role. Through our study we 
wished to get a closer look to in which way the middle managers copes with their 
communicative role as intermediary of objectives and strategy. The research´s intention is 
also to examine how the middle managers works with creating an understanding among the 
operational activities to reach the target set by the strategic management.  
 
The research has been conducted at SKF, a Swedish manufacturing and service company, 
whereof 13 interviews where performed. Using sensemaking theory to analyze the interviews. 
Identified is that the middle manager's position constitutes an important link within the 
organization, where communications is a foundation to create understanding. However, the 
results shows that the middle managers receive prerequisites and communication tools to 
work with strategy, objectives and alteration.  
 
With this in mind, we suggest that the practice active works with creating an understanding to 
grasp the objectives. SKF should perceive communication equally as important, no matter if it 
regards strategy, alteration and objectives. Which we consider would result in an ease on the 
middle manager and their communicative role.  
 
 
This thesis is written in Swedish.  
 
 
 
 
 
Keywords: Sensemaking, communication, middle manager, management by objectives, 
strategy, link, sensemaking theory 
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Sammanfattning 
 
Mellanchefen agerar som länk mellan den strategiska ledningen och den operativa 
verksamheten. Mellanchefen får i uppdrag att förmedla de mål och intentioner strategiska 
ledningen önskar förverkliga ner till den operativa verksamheten. Genom kommunikation och 
sociala interaktioner översätter mellanchefen finansiella mål och strategier till konkreta 
arbetsprocesser.  
 
Tidigare forskning konstaterar att mellanchefen är klämd mellan de strategiska- och operativa 
cheferna, men utifrån vår bedömning saknas det forskning som klargör hur mellanchefen 
arbetar inom denna klämda roll. Genom vår undersökning önskade vi få en inblick på vilket 
sätt mellancheferna hanterar sin kommunikativa roll som förmedlare av mål och strategier. 
Undersökningens intention var även att studera mellancheferna och hur de arbetar för att 
skapa förståelse bland den operativa verksamheten för den målbild som kommer från den 
strategiska ledningen. 
 
Undersökning har genomförts på SKF, ett svenskt tillverknings- och tjänsteföretag, varav vi 
har intervjuat 13 chefer. Med hjälp av sensemaking teorin har vi analyserat dessa intervjuer. 
Identifierat är att mellanchefens position utgör en viktig länk inom organisationen, där 
kommunikationen är en grundsten för att skapa förståelse. Dock visar resultatet att 
mellancheferna får olika förutsättningar och kommunikativa verktyg för att arbeta med 
strategi, målsättning och förändring.  
 
Med detta som bakgrund föreslår vi att praktiken arbetar mer med att skapa förståelse för att 
nå uppsatta mål. SKF bör se kommunikation som lika viktig, vare sig det rör strategiarbete, 
förändringsarbete eller målsättning. Vilket vi anser resulterar i att organisationen underlättar 
mellanchefens kommunikativa roll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Skapa förståelse, kommunikation, mellanchef, målstyrning, strategi, länk, 
sensemaking teori 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

“Hamburgaren tryckt mellan brödet” och “piggy in the middle” 
 
Ovanstående uttryck är vanliga uttryck vid benämning av mellanchefer. Uttrycken beskriver 
den position som en mellanchef befinner sig på, klämd mellan chefsled. Mellanchefen innehar 
en koordinerande roll som skiljer sig från andra chefsroller. Genom förmedling ska 
mellancheferna fungera som en sammankopplande länk mellan den strategiska ledningen och 
operativa verksamheten (Floyd & Wooldridge 1999). Mellanchefen är placerad mellan de 
operativa cheferna och cheferna i företagsledningen (Konsultakademin u.å.). Mellanchefen 
tillhandahåller strategi-instruktioner från den högre ledningen och får i uppdrag att 
implementera strategierna hos sina anställda (Thorsell 2017).  
 
Mellanchefen befinner sig i en komplex roll, vilket inte är nytt fenomen, dock är det 
fortfarande ett högst aktuellt ämne. I många hänseenden är deras position mycket mer 
problematisk än de som befinner sig högre upp i organisationen (Uyterhoeven 1989). Denna 
komplexa roll beror till stor del på att mellanchefen befinner sig i en position som ofta 
resulterar i att de hamnar i kläm mellan den strategiska ledningen och den operativa 
verksamheten (Lindgren 2007, s.87). “En mellanchef är väldigt utsatt i organisationen och 
utan stöd märks det direkt. Man blir otydlig som chef och osäker som ledare” anser Marie 
Beckman Suurküla (Bergstedt 2004).  
 
Mellanchefen ansvarar för en eller flera operativa chefer (Lindgren 2007, s.87). Bland annat 
innefattar mellanchefens roll ansvar för ekonomiska frågor och verksamhetsmål. Trots detta 
ansvar har mellanchefen chefer över sig som har mer auktoritet och som sitter närmare den 
absoluta toppen (ibid). Lindgren (2007, s.103) definierar relationen mellan anställda, 
mellanchef och chefer högre upp i organisationen som linjerelationer, varav inom denna 
relation utspelar det sig olika maktutövanden även om dessa chefer är beroende av varandra 
(ibid). Det är den strategiska ledningen som tar initiativ till framgång, medan det uppfylls 
inom den operativa verksamheten (Klagge 1997). Mellanchefens uppgift blir att leda och 
utveckla de initiativ som ledningen tar fram (ibid).  
 
Generellt sett får mellanchefen, uppifrån högre chefer, abstrakta riktlinjer i form utav mål, 
varav dessa mål blir i sin tur mellanchefens uppgift att översätta till konkreta handlingar 
(Uyterhoeven 1989). När en chef lyckas sätta upp rätt mål leder det till att de anställda känner 
sig motiverade och inspirerade, vilket i sin tur resulterar i att de känner engagemang och på så 
sätt kan de gemensamma målen uppfyllas (Forsberg 2007). Mellanchefens ansvar att skapa 
engagemang bland anställda utgör en viktig del i deras kommunikativa roll. Vid strategiarbete 
utgör mellanchefen en nyckelroll varpå de får ansvar att föra strategin från den strategiska 
ledningen och ner till den operativa verksamheten, detta med hjälp av sociala interaktioner 
(Ahearne Lam & Kraus 2014). Balogun och Johnson (2004) anser att mellanchefers roll som 
ansvariga agenter vid förändring kommer att fortsätta hålla i sig och växa. Framförallt så tror 
de att mellanchefernas roll i organisationer med tillväxt, ökad komplexitet och geografisk 
breddning kommer vara av stor vikt (ibid).  
 
Strategiska ledningen önskar är en enhetlighet inom organisationen (Klagge 1997). Eftersom 
mellanchefen befinner sig på en speciell position blir det därför dennes uppgift att, genom 
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aktiviteter, skapa den enhetlighet som ledningen önskar. Mellanchefen gör detta genom att 
agera som en medlare och implementerare (ibid). Lindgren (2007, s. 115) anser att 
kommunikation är en betydelsefull kompetens hos mellanchefen. Trots att det finns en tydlig 
koppling mellan kommunikation och ledarskap så tas kommunikation för givet vid studier om 
ledarskap (Ashman & Lawler 2008). Förståelsen för mellanchefens aktiviteter har ökat under 
de senaste årtiondena, trots detta vet vi fortfarande relativt lite om hur dessa aktiviteter i sin 
tur omvandlas till konkreta prestationer (Mair 2005). Förståelse för företagsaktiviteter skapas 
genom kommunikation vilket förankras i strategi och vision (Nielsen & Thomsen 2009).   
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1.2 Forskningsöversikt 

1.2.1 Vem är mellanchefen? 
Inom en organisation finns det flera chefsled, varpå dessa chefsled baseras på en kedja av 
olika auktoriteter som går ifrån överchefer ner till mellanchefer och operativa chefer, och 
sedan vidare ner till individuella medarbetare (McConville & Holden 1999).  
 
Inom forskning har mellanchefens roll och position inom organisationer på ett eller annat sätt 
alltid varit ett omdiskuterat ämne (McKenna 1994). Harding, Lee och Ford (2014) anser att 
mellanchefer är ansvariga för att operativa chefer och anställda uppfyller de mål som de högre 
cheferna har utformat. Av den anledningen innehar mellanchefer en viktig roll och en 
förmedlande länk inom organisationens hierarki. Harding, Lee och Ford (2014) skriver 
samtidigt att det inte endast finns en definition på mellanchefens roll. Det råder delade 
meningar angående mellanchefens bidrag, Harding, Lee och Ford (2014) tydliggör att det 
finns andra forskare som anser att mellanchefen snarare hindrar förändringsarbete, men även 
att det uppdagas forskning som anser att mellanchefen utgör en väletablerad och viktig roll 
inom organisationer. Ytterligare en åsikt är att mellancheferna i själva verket är underordnade 
och kontrollerade (ibid).  
 
Enligt Mintzberg (1989) befinner sig mellanchefen mellan den operativa verksamheten och 
toppen av organisationen. Nonaka (1994) anser att det inte är var i organisationen som en 
mellanchef befinner sig som är avgörande, utan det som gör mellanchefer unika är snarare 
deras tillgång till den övre hierarkin genom sina kunskaper om verksamheten. Det är 
kombinationen av kunskap och deras position inom företaget som gör att mellanchefer 
fungerar som medlare mellan organisatorisk strategi och de dagliga aktiviteterna (ibid). Studie 
av Mustafa, Richards och Ramos (2013) visar att mellanchefens roll som kunskapsförmedlare 
inom organisationer är individbaserat och att det är mellanchefens attityd som kan påverka 
både Human Resource (HR) och organisationens resultat.  
 
Mellanchefens position inom organisationen genererar i att de fungerar som en viktig länk 
mellan olika aktörer och avdelningar som annars inte skulle vara sammanlänkade (Floyd & 
Wooldridge 1999; Nonaka 1991). Huy (2001) är av samma åsikt och anser att mellanchefer 
besitter betydelsefull kunskap och kan bidra med att översätta viktig information från den 
strategiska ledningen till den operativa verksamheten. Mellancheferna behöver strategiskt sett 
påverka uppåt, vertikalt och nedåt i organisationen (Rouleau & Balogun 2011).  
 

1.2.2 Förändringsarbete och mellanchefen 
Att organisationer står inför förändring är en konstant faktor, varav kriterier som marknadens 
efterfråga, ny teknologi och utveckling samt de interna tillväxtmålen, stimulerar till 
förändring (Sharyn & Jimmieson 2006). Gunnardóttirs (2016) undersökning bekräftar att 
mellanchefer utgör en viktig roll inom förändringsarbete, framförallt i den bemärkelsen att 
mellancheferna arbetar för att få med sina anställda emotionellt vid förändringen. Enligt Huy 
(2001) är det mellancheferna som innehar det främsta sociala nätverket inom organisationer 
och är därmed en bra kanal för att sprida information, samt att engagera och motivera 
medarbetare vid förändringsarbete. Vid förändring förmedlar mellanchefen information och 
arbetar med att skapa en förståelse bland de anställda, på detta sätt arbetar mellanchefen för 
att motivera förändringen (Gunnardóttirs 2016)  
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I en studie genomförd av Rouleau och Balogun (2011) finns det två framträdande aktiviteter 
när mellanchefer arbetar strategiskt med att skapa förståelse, hantering av kommunikation och 
att skapa förutsättningar. Hantering av kommunikation innefattar sättet som mellanchefer 
omvandlar meddelanden och budskap för att de skall, med rätt ord och symboler, kunna nå 
önskade mottagare. Det handlar dock inte bara om språk och användning av rätt ord, utan 
kommunikationen omfattar hela konversationens momentet (ibid). Att skapa rätt 
förutsättningar handlar inte bara om vem det är som skapar förutsättningar utan den innefattar 
miljö och medarbetarna i miljön, samt hur det skapas en koppling till dessa medarbetarna 
genom olika möten, träffar eller samtal (ibid). Genom dessa två aktiviteter anser Rouleau och 
Balogun (2011) att mellanchefer skapar förståelse och mening för förändring, men att detta 
arbete också underlättas eftersom mellanchefer besitter information och kunskap, framförallt 
organisatoriska- och medarbetarfrågor (ibid).  
 
Mellanchefer har alltså möjligheten att spela en central roll vid förändring och då framförallt 
för anställda, detta påvisar resultat från studie genomförd av Sharyn och Jimmieson (2006). 
Däremot kan denna roll motarbetas om mellancheferna inte får rätt förutsättningar vid en 
förändring. Mellanchefers osäkra ledarskap förankras i en osäkerhet vid förändringen varav 
de inte upplever stöttning och utförlig kommunikation från överchefer (ibid). Armstrong-
Stassens (2005) forskning visar att nedskärningsarbetet under förändring oftast hamnar i 
mellanchefens händer, men att det samtidigt är mellanchefen som är i riskzonen för att bli 
avskedad i jämförelse med högre uppsatta chefer. Mellanchefer upplever därmed en 
signifikant ökning av arbetsbörda i kombination med stress, osäkerhet och maktlöshet 
gällande framtida möjligheter att få behålla sitt jobb (ibid). Vidare anser Sharyn och 
Jimmieson (2006) att får mellanchefen tillgång till rätt information, stöttning från överchefer 
och möjligheten att vara involverad i utformning av förändringsarbetet har mellanchefen 
möjligheten att vara en nyckelroll vid implementering av förändring.  
 

1.2.3 Mellanchefens roll vid strategiarbete och målstyrning 
Det är svårt att definiera hur mycket strategiska beslut som får fattas av mellanchefer, 
framförallt för att de saknar den formella roll som beslutstagare inom organisationer och 
eftersom de behöver följa beslut som fattas av det högre chefsledet i företagshierarkin 
(Wooldridge, Schmid & Floyd 2008). Mellanchefens arbete är inte att utforma strategier, utan 
deras arbete består istället av att implementera de strategier som den strategiska ledningen har 
upprättat (Mair 2005; Nielsen 2009). Det blir mellanchefens uppgift att översätta strategin så 
att den uppfattas betydelsefull och relevant för en mindre enhet inom en organisation (Nielsen 
2009). Mellanchefen måste därför tolka den utformade strategin men även sätta den i ett 
sammanhang, kopplat både till det interna men även det externa. Därefter blir det 
mellanchefens uppgift att kommunicera ut strategin till de operativa cheferna för att få dem att 
arbeta i överensstämmelse med den strategiska ledningens uppsatta mål (ibid). Mairs (2005) 
undersökning visar på att när mellanchefer agerar utifrån den utformade strategin har det en 
positiv inverkan på resultatet. För den strategiska ledningen blir det därför väldigt viktigt att 
inte för mycket av den tänkta strategin går förlorad vid översättning samt kommunicering av 
strategin (Nielsen 2009).  
 
Målstyrning, även kallat Management by objectives (MBO), innefattar en process där 
medlemmar inom en komplex organisation strävar efter att uppfylla mål som gemensamt har 
satts upp (Tosi, Rizzo & Carroll 1970). För att målen ska kunna sättas upp på ett bra sätt är 
det avgörande att veta vad som ska mätas och inom vilket område, samt hur måttstocken för 
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att mäta dessa mål ska utformas (Drucker 1955, s. 56). De handlingar den operativa 
verksamheten utövar innefattar flera dimensioner medan de mål som den strategiska 
ledningen sätter upp endast innehåller en dimension (Uyterhoeven 1989). Problematiken blir 
därför att få handlingar som den operativa verksamheten utövar att bli mätbara. Det blir i sin 
tur mellanchefens arbete att få dessa handlingar att bli mätbara för den operativa 
verksamheten. När mellanchefen ska utvärdera sina anställda måste denne därför beakta flera 
olika dimensioner som både är kvantitativa och kvalitativa, vilket kräver en större expertis 
och en mer ingående kunskap (ibid). Johansen och Hawes (2016) anser att det är viktigt att 
mellanchefen sätter upp tydliga mål. Deras undersökning påvisar att när mellanchefen lyckas 
sätta upp tydliga mål har det en positiv inverkan på prestation (ibid). Fokus inom målstyrning 
förankras i vart organisationen önskar vara och är på så sätt framtidsorienterat, där mål och 
förändring spelar en viktig roll (Tosi, Rizzo & Carroll 1970).  
 
För att kunna skapa en helhet inom organisationen är det viktigt att alla arbetar för att uppnå 
samma mål (Drucker 1955, s. 105). Alla anställda bidrar på olika sätt, men det är viktigt att 
allas ansträngningar riktas mot samma håll. För att lyckas med detta krävs det att alla 
anställdas arbete utformas för att möta organisationens mål. Som mellanchef måste denne 
därför se till helheten och sträva efter att uppnå de gemensamma målen. (Drucker 1955, s. 
105). 
 
En organisation är konstruerad och drivs utav människor och inte utav olika ”krafter”, det är 
dock den ekonomiska kraften som avgör vad företagsledningen har för möjligheter, men även 
vilka begränsningar de har (Drucker 1955, s. 29). Ledningen måste alltid främst se till den 
ekonomiska prestationen, vilket påverkar handling och beslutsfattande (Drucker 1955, s. 7). 
En organisation består utav medarbetare där organisationens prestation är ett resultat utav 
medarbetarnas insats. Det är därför oerhört viktigt att medarbetarna inom organisationen har 
en gemensam tro och följer samma grundregler som i sin tur leder till en sammanhållning. 
Om det är så att en del mål anses ogripbara är det chefens uppgift att få de till att bli konkreta 
(Drucker 1955, s. 56). Målstyrning i praktiken påvisar att mellanchefer som inte får stöttning 
eller influenser ifrån högre chefer upplever det svårare att översätta organisationens mål till 
konkreta handlingar (Dahlsten, Styhre & Williander 2005). Dahlsten, Styhre och Willianders 
(2005) undersökning påvisa att om mellanchefen dessutom inte förstår meningen med ett mål 
eller varför en förändring ska genomföras, är det troligt att målet inte kommer att uppnås 
(ibid).    
 

1.2.4 Kontrollspann 
En definition på kontrollspann är antalet anställda som en chef bär ansvar för (Altaffer 1998), 
en annan definition är antalet anställda som rapporterar till en specifik chef eller ansvarig 
(Cathcart et. al. 2004). Andersson-Felé (2008) formulerar kontrollspann som antalet anställda 
en chef kan ansvara för utan att det genererar kommunikations- och samordningsproblem. För 
att chefen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett funktionellt sätt är det viktigt att en chef 
är ansvarig för ett rimligt antal anställda. Ett brett kontrollspann innebär att en chef har många 
anställda som rapporterar till denne medan ett smalt kontrollspann innebär det motsatta. Breda 
kontrollspann anses leda till att medarbetarna får ta mer eget ansvar (ibid). Vid ett smalt 
kontrollspann är det lättare att övervaka samt att det underlättar vid mentorskap (Meier & 
Bohte 2000). Mellanchefen blir kontrollant men de blir också kontrollerade (Harding, Lee & 
Ford 2014). Mintzberg (1983,s.14) anser att övervakning av de anställda utgör en viktig del 
utav mellanchefens arbete. Av den anledningen är det viktigt att mellanchefen inte ansvarar 
för för många, eftersom det krävs nära personlig kontakt med de anställda (ibid). Wallin, 
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Pousette och Dellve (2014) genomförde en undersökning där utfallet visade på att i 
majoriteten av fallen är det en nackdel, att som chef, ansvara för ett stort antal anställda. Det 
både påverkar arbetsbelastning, samt relationen till de anställda negativt (ibid).   
 

1.2.5 Kommunikation 
Mellanchefen har flera viktiga uppgifter som i sin tur ska leda till att resultat uppnås (Nielsen 
2009). De ska implementera strategi, översätta information, förespråka ett organisatoriskt 
språkbruk, och utöver det måste de kunna tolka olika sammanhang, ord och handlingar. Det 
mesta utav detta organisatoriska arbete innefattar en muntlig kommunikation (ibid). Dessutom 
är det mellanchefens ansvar att kommunicera tillbaka kritisk och viktigt information uppåt i 
organisationen. Det ställs därmed höga krav på mellanchefens kommunikativa roll (Tourish & 
Robson 2006). Tourish och Robson (2006) resultat påvisar att mellanchefen själv väljer vilken 
typ av information som rinner igenom och vidare i organisationen. De anser att mellanchefen 
bedömer information och vikten av informationen, samt ifrågasätter om informationen 
verkligen behöver föras vidare och tar egna beslut gällande detta (ibid). Samtidigt visar Sims 
(2003) undersökning att mellanchefen sätts i en sårbar position där de tvingas återberätta och 
föra vidare information från den strategiska ledningen ner till den operativa verksamheten. 
Den sårbara positionen medför att mellanchefen kan behöva föra vidare information som de 
inte alltid själva tror på (ibid).  
 
Kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte (face-to-face) anser Daft och Lengel (1983) är 
det kommunikationsmedel som är rikast och av den anledningen blir denna form av 
kommunikationskanal optimal att använda när det ska kommuniceras komplex information. 
När kommunikation sker ansikte-mot-ansikte går det att få återkoppling direkt. Det är därför 
lättare att stämma av om personen har förstått det som sades eller om det är något som är 
oklart och som behöver förtydligas. En ytterligare fördel med kommunikation som sker 
ansikte-mot-ansikte är att kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall går att utläsa och kan därför 
hjälpa till i processen att förmedla ett meddelande, vilket inte kommer till uttryck i skriftligt 
meddelande (ibid). Fay (2011) definierar informell kommunikation som ett frivilligt samtal 
där det som kommuniceras inte enbart behöver vara arbetsrelaterat. Informell kommunikation 
kan anses vara av mer personlig karaktär och som främjar en tvåvägskommunikation, av den 
anledning kan denna form av kommunikation även anses vara mindre hotfull (Khan & Khan 
2011). 
  
Att göra ett uttalande och sedan genomföra det som lovats skapar kontext och mening för de 
anställda. Det skapar även en känsla av att du som chef tar företagets värderingar och mål på 
allvar och ser till att genomföra det som krävs (Pullen 2010). Mellanchefer med en hög grad 
av självkännedom kan uppmuntra och motivera anställda genom att använda sig av 
emotionella kopplingar i sin kommunikation, vilket i sin tur genererar en förståelse för 
organisationens mål och vision bland anställda (Nikoliü, Vukonjanski, Nedeljkoviü, Hadžiü & 
Terek 2014). För att nå ett fulländat engagemang bland de anställda diskuteras inte bara den 
formella kommunikationen, utan det är den informella kommunikationen som skapar 
entusiasm (Khan & Khan 2011). 
  
Informella interaktioner har positiv inverkan vid utformande av en gemensam grund, 
relationsbyggande, reducerande utav osäkerhet och skapande av enhetlighet (Khan & Khan 
2011; Fay 2011). Cameron och McCollums (1993) undersökning visade på att det är viktigt 
att medarbetarna och ledningen har samma uppfattning om organisationen och dess definition 
för att deras gemensamma tro ska stämma överens. De fastslog vidare i sin studie att 
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medarbetarna önskade vara mer delaktiga i kommunikationsprocessen. Ett sätt att involvera 
medarbetarna är genom att underlätta för en tvåvägskommunikation mellan medarbetarna och 
ledningen, snarare än att skapa en kommunikationskanal som är toppstyrd. Exempel där 
tvåvägskommunikation uppmuntras är gruppmöten och tillfällen där de tillsammans försöker 
lösa problem, dessa sätt att kommunicera kan stärka banden mellan ledningen och 
medarbetarna (ibid). I slutändan när organisationen lyckas skapa en känsla av enhetlighet och 
gemenskap som resulterar i en positiv inställning bland de anställda kan det öka de anställdas 
engagemang, lojalitet och entusiasm (Khan & Khan 2011).   
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1.3 Problemdiskussion 
Eftersom relationer med anställda och andra chefer utgör en viktig del utav mellanchefens roll 
och är en avgörande faktor för att lyckas med uppsatta mål, är mellanchefen beroende av 
andra inom organisationen för att arbetsuppgifter skall bli genomförda (Uyterhoeven 1989). 
Det finns forskare som anser att mellanchefen befinner sig på en problematisk position med 
påtryckningar både uppifrån och nedifrån, och framställs på så sätt vara klämd mellan den 
strategiska ledningen och den operativa verksamheten (se McConville & Holden 1999; 
Carlström 2012; Sims 2003). Det finns även forskning där mellanchefen anses befinnas på en 
unik position eftersom de har tillgång till både toppskiktet, men även till den operativa 
verksamheten inom organisationen (Wooldridge, Schmid, & Floyd 2008). 
 
Mellanchefen har, genom sin roll och position inom en organisation, flertalet ansvarsområden, 
varpå att förmedla och implementera den strategiska ledningens mål står högt på listan 
(Nielsen 2009). För att kunna genomföra dessa arbetsuppgifter och för att nå resultat ställs det 
krav på mellanchefens kommunikationsförmåga (ibid). Genom en stark kommunikativ 
förmåga har mellanchefen möjlighet att skapa en förståelse för den strategiska ledningens mål 
och visioner bland den operativa verksamheten (Nikoliü, Vukonjanski, Nedeljkoviü, Hadžiü 
& Terek 2014). Alla är dock är inte eniga om mellanchefens betydelse i detta avseende och 
hur mellanchefen hanterar sin kommunikativa roll. Det finns forskning som anser att 
mellanchefen snarare befinner sig på en position där de kan avgöra vad som anses vara viktig 
information och vad som ska föras vidare ner i organisationen (se Tourish & Robson 2006). 
Sims (2003) är av åsikten att mellanchefen inte kan välja vad som ska förmedlas utan måste 
återberätta information vidare ner till den operativa verksamheten, Mair (2005) bedömer 
istället att mellanchefen fungerar som översättare.  
 
För att mellanchefen skall kunna genomföra förändring och förmedla den strategiska 
ledningens intentioner vidare ner i organisationen krävs det att mellanchefen bildat sig en 
förståelse för vad den strategiska ledningen önskar genomföra (Sharyn & Jimmieson 2006). 
Enligt Sharyn och Jimmieson (2006) underlättas mellanchefens hantering av att skapa 
förståelse om de involveras i beslutsfattande, däremot är, enligt McConville och Holden 
(1999), mellanchefen distanserad från beslutfattningsprocessen och McConville (2006) anser 
att mellanchefen har få eller inga möjligheter alls att påverka beslutsfattandet. Från överchefer 
tar mellanchefen emot order och mål som ska uppfyllas, men de överchefer som sätter upp 
målen har liten eller ingen kunskap om vad som krävs för att målen ska uppfyllas 
(Uyterhoeven 1989). Mellanchefer blir på så sätt ansvariga för att generera resultat på beslut 
som, i det stora hela, inte har utformats av dem själva (McConville & Holden 1999). Dessa 
mål måste mellanchefen översätta till konkreta handlingar som sedan ska genomföras 
(Uyterhoeven 1989). 
 
Kommunikation och ledarskap kopplas oftast inte samman inom litteraturen och inom 
organisationer identifieras kommunikation som en process. När organisationer betraktar 
kommunikation som en process resulterar det i att kommunikation istället betraktas som en 
kompetens, utöver ledarskap, som mellanchefen bör besitta (Ashman & Lawler 2008). 
Problemet uppstår dock när mellanchefen förväntas axla ansvar för arbetsuppgifter som 
kräver en förmåga att kunna skapa förståelse bland de operativa cheferna. Antalet operativa 
chefer som direktrapporterar till en mellanchef varierar även om forskning rekommenderar att 
mellanchefen endast hanterar ett fåtal direktrapporterande för att kunna möjliggöra en 
personlig kontakt (se Mintzberg 1983, s.14). Utifrån detta är vi intresserade av, om antalet 
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direktrapporterande har en påverkan på mellanchefens roll, vid kommunikation och 
förmedling, av de mål och intentioner som den strategiska ledningen har.  
 
Till vår kännedom finns det en kunskapslucka i tidigare forskning om mellanchefen. Tidigare 
forskning har uppmärksammat att mellanchefen befinner sig i en klämd position, varav 
mellanchefen balanserar det strategiska och det operativa inom en organisation. Däremot är 
det till vår vetskap en kunskapslucka i studier om hur mellanchefer hanterar denna klämda 
roll. Vi saknar studier som redogör hur mellanchefen axlar den strategiska ledningens 
utmaningar med den fortlöpande verksamheten, förändringsarbete och strategiarbete, för att 
förmedla dessa intentioner ner till den operativa verksamheten, översatt i konkreta handlingar. 
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1.4 Syfte, forskningsfrågor och disposition 

1.4.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur mellanchefen, som befinner sig mellan den strategiska ledningen 
och den operativa verksamheten, förmedlar och skapar förståelse mellan dessa chefsnivåer av 
de mål och intentioner den strategiska ledningen vill se förverkligande.  
 

1.4.2 Forskningsfrågor 
● Hur kommunicerar mellanchefer med överchefer och operativa chefer? 
● Hur får mellanchefer operativa chefer att arbeta mot organisationens mål?  

1.4.3 Mellanchefens kommunikativa roll 

 
 
Figur 1. 
Källa: Egen.  
 
Vid undersökning av syfte och frågeställningar har vi valt att använda oss av sensemaking 
som teoretisk referensram, varav mellanchefen agerar sensegiver. Sensemaking är en process, 
i vilket det handlar om att skapa förståelse för eller vid förändring. Sensegiver är den vars 
uppgift det är att skapa förståelse, sändaren. Varav sensemaker är den som skall skapa sig en 
förståelse, mottagaren. Kommunikation utgör en viktig del i en sensemakingprocess (Weick 
1995), varav sociala interaktioner och utvinning av signaler är betydelsefullt (Gioia & 
Chittipeddi 1991). 
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1.4.4 Disposition 
Utifrån syfte och forskningsfrågor kommer undersökningen disponeras i följande sju kapitel 
nedan. I kapitel två presenteras undersökningens teoretiska referensram, i vilket vi beskriver 
undersökningens analysverktyg. Vidare i kapitel tre redogörs de metoder som tillämpats. I 
kapitel fyra presenterar vi undersökningens resultat, i vilket vi sedan analyserar detta resultat i 
kapitel fem, följt av en diskussion i kapitel sex och slutligen, i kapitel sju presenteras 
undersökningens slutsats. 
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Sensemaking teori 
Eftersom undersökningens syfte är att studera hur mellanchefen förmedlar mål och intentioner 
mellan olika chefsnivåer, samt hur mellancheferna skapar en förståelse hos de operativa 
cheferna har vi valt att använda oss av sensemaking teori. Sensemaking handlar om att 
omvandla och rationalisera förhållanden och omständigheter till situationer så att de blir 
förståeliga (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Teorin kommer verka som ett redskap för vår 
analys och hjälpa oss identifiera hur mellancheferna arbetar för att skapa förståelse bland de 
operativa cheferna.  
 
Inom organisationer fungerar sensemaking som en språngbräda för förändring och är ett 
koordinerat system för handling (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Processen är en central 
aktivitet inom organisationer och ligger nära organisationens kärna (Rouleau & Balogun 
2011). Enligt Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) startar sensemakingprocessen när ett 
befintligt tillstånd uppfattas som annorlunda gentemot ett förväntat tillstånd.  
 
Den första frågan för att starta en sensemakingprocess är “Vad händer här?” och den andra 
frågan, som är minst lika viktig, “Vad gör jag härnäst?”(Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). 
Den första frågan handlar om att identifiera nuvarande tillstånd, medan den andra frågan 
riktar sig mot att agera, att agera och ta till handling är en av beståndsdelarna i sensemaking 
(ibid). Orsaker till att starta en sensemakingprocess grundar sig ofta i en överraskning eller 
chock, i vilket det kan handla om osäkerheter, förvirring och för många tolkningar (Weick 
1995). Sensemakingprocessen är alltså en efterhandskonstruktion i vilket uppmärksamheten 
riktas åt något som redan inträffat, för att sedan starta en förändring (Weick 1995, s. 26). 
 
Att förstå sensemaking handlar också om att förstå hur människor hanterar störningsmoment. 
Störningsmoment i samband med förväntningar från människor, fastslår hur mycket eller lite 
sensemaking skulle vara ett problem i en organisation. Förändring och sensemakingprocess är 
alltså välkomnad i en organisation där förändring är förväntat. Är förändringen förväntad av 
människorna verksamma i organisationen är det mer naturligt att starta en 
sensemakingprocess (ibid). 
 
Sensemaking skapar mening till förändring genom kommunikation och uttryck av ord 
(Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Det är en social process, varav en konstant tolkning och 
översättning mellan sändare och mottagare råder (Weick 1995, s. 39). Ord som tillsammans 
bildar meningar vilket leder till konversationer om en pågående process är att skapa förståelse 
anser Weick (1995). Det är ansikte-mot-ansikte (face-to-face) interaktioner som skapar en 
symbolisk social kommunikation och förståelse (Weick 1995, s. 39). Människor använder ord 
och uttryck för att skapa förståelse vid åtgärder (Weick 1995). Det handlar om att omvandla 
förhållanden och situationer till en förståelig process. Sensemaking är aldrig en isolerad 
händelse som endast berör en människa, eftersom en människas handling påverkar och når 
andra (Weick 1995, s. 39). Handling och åtgärd är viktigare vid en sensemakingprocess än att 
stanna upp och ta en paus i förändringen (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005).  
 
Genom interaktion skapas en identitetet (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Samtidigt 
förändras och omdefinieras en identitet genom interaktioner och intryck (ibid), vilket innebär 
att det sker en identitetskonstruktion (Weick 1995, s. 20). Genom att agera och interagera 
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skapas förutsättningar som blir de begränsningar och möjligheter varje människa möter. Det 
är aktiva, agerande människor som skapar miljön och dess förutsättningar (Weick 1995, s. 
31). Organisationer felar ofta inom detta område eftersom ordet “miljö” föreslår ett singulärt 
och fixerat subjekt som är avskilt från individer och interaktioner, vilket inte stämmer (ibid). 
Det finns ett samband mellan hur individen uppfattar sig själv och hur andra uppfattar 
individen. Individen omdefinierar sin identitet efter andras uppfattning om dess identitet 
(Weick 1995, s. 21). Detta präglar även organisationer och anställda inom organisationen 
(ibid). 
 
Att söka efter kontext inom små detaljer som passar ihop och skapar förståelse, det är en del 
inom sensemaking. Det handlar om att bygga självförtroende och få särskilda förklaringar att 
stämma överens. Oavsett sammanhang kan en sådan process härleda in till två olika 
strukturer, tro och handling (Weick 1995). En sensemakingprocessen kan alltså ta plats 
genom olika processer inom vilket människor sätter upp ramar för pågående flöden, men 
också strukturera upp ramar för signaler och dess betydelse (Weick 1995, s. 135). 
Sensemakingprocessen kan utformas i två olika processer, trodriven sensemakingprocess, i 
vilket den tar form som argumenterande eller förväntad, och handlingsdriven 
sensemakingprocess och tar därmed form i åtaganden eller manipulation (ibid). 
 

2.1.1 Trodriven sensemakingprocess 
Tro påverkar hur händelser utvecklas när den producerar en självförverkligande vision (Weick 
1995, s. 134). Tro går att finna inom ideologier och tankemönster, varav dessa två påverkar 
vad människor lägger märke till och hur händelser utspelar sig (Weick 1995, s. 133). Tro 
varierar dock mellan olika människor, synen på vad som är relevant och vad som skall 
definieras är varierande beroende på vad som är målet (Weick 1995, s. 134). Inom 
sensemaking handlar tro om att kunna se (Weick 1995, s. 133).  
 
En trodriven sensemaking initierar förändring kapabel att skapa mening (Weick 1995, s. 134). 
När en trodriven sensemakingprocess sker bland chefer och medarbetare sätts en målbild upp 
om vad som förväntas bli utfallet. Eftersom trodriven sensemaking handlar om att skapa 
mening är självförverkligande en stark drivkraft. Självförverkligande behöver däremot inte 
alltid vara det förväntade utfallet men det kan fungera som verktyg vid sensemakingprocess 
(Weick 1995).  
 
En trodriven sensemakingprocess finnes i två olika former, argumenterande och förväntade. 
Eftersom en trodriven sensemakingprocess handlar om just självförverkligande och att skapa 
mening är det viktigt att den som vill driva en sensemakingprocess kan argumentera för sin 
sak eller kunna skapa mening för det förväntade (Weick 1995, 135-154).  
 
Sensemaking som argumenterande grundar sig i att människors tro varierar och argumentation 
önskar reducera variationen för att skapa gemensam tro (Weick 1995, s. 134). När människor 
kan se det de tror på betyder inte det att andra människor ser samma saker eller ser saker på 
samma sätt. Det betyder inte heller att en tro går att applicera på alla objekt (Weick 1995, s. 
136). Inom organisationer är det på möten sensemaking som argumentation tar plats, detta 
eftersom möten representerar och reproducerar relationer och sociala enheter (Weick 1995, s. 
142-143). Enligt Schartzman (1989, se Weick 1995, s.144) kan möten representera en 
papperskorg varav skräpet i papperskorgen representerar organisationen. Skräpet kan 
innefatta allt från anställda till problem och lösningar, varav allt detta blandas i papperskorgen 
och bildar form. Det är mötet som gör att de bildar form, och inte besluten (ibid). Att kunna 
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föra resonemang och argumentera under möten vidare till något nytt, det är av absolut 
nödvändighet för att kunna starta en sensemakingprocess. Det är även anledningen till varför 
argumentation är en viktig del i att starta en sensemakingprocess (ibid). 
 
Förväntningar, som är den andra formen av trodriven sensemaking, är en starkare drivkraft i 
jämförelse med tidigare nämnda argumentationer (Weick 1995, s. 145). Förväntningar är mer 
vägledande än vad argumentation är (ibid). Jussim (1991, se Weick 1995, s. 147) anser att det 
viktigaste att veta om förväntningar och dess roll i sensemaking är att den är 
självkorrigerande. När händelser avviker från förväntningar kan både förväntningar och 
händelsen justeras (Rothbaum, Weiss & Snyder, 1981, se Weick 1995, s. 147), vilket är en 
viktig del inom sensemakingprocessen och självförverkligande (Weick 1995, s. 148). 
Självförverkligande och förväntningar varierar inom organisationer beroende på anställd. En 
nyanställds förväntningar är vanligtvis inte så höga utan det handlar mer om att bilda sig en 
uppfattning om organisationen kollegor. Medan för en mer etablerad anställd är 
förväntningarna på organisationen mer upprättad (Weick 1995, s. 148-150). 
 

2.1.2 Handlingsdriven sensemakingprocess 
Tro är inte det enda som startar sensemaking, handling är en stor drivkraft i att starta en 
sensemakingprocess (Weick 1995, s. 155). Det innefattar istället vad chefer och medarbetare 
gör, mer än vad de tror på. Organisationer är aktiva system som driver till handling och 
förändring, detta påstår en handlingsdriven sensemakingprocess. En handlingsdriven 
sensemakingprocess innefattar åtagande och manipulation (ibid).  
 
Sensemaking som åtagande i den bemärkelse handlar om att stabilisera, annars ostabila 
händelser, så att det är enklare att nå en förståelse (Weick 1995, s. 156). Inom åtagande 
fokuserar sensemaking på bindande handlingar och för att få förståelse för andra människors 
förståelse av världen krävs det att en bör se över tidigare bindande handlingar (ibid). Att 
betrakta åtagande ur ett mikroperspektiv är att se över hur en anställd tar sig an sina 
arbetsuppgifter, varav ett makroperspektiv ser över exempelvis publicitet, riskfyllda insatser 
och låg tolerans för misstag (Weick 1995, s. 158). Weick (1995, s. 159) anser att 
organisationer kan bli karaktäriserade baserat på hur de tillåter handling att vara synlig, 
viljemässig och oåterkallelig. Organisationer som visar på hög grad av synlighet, 
viljemässighet och oåterkallelighet kan generera fler åtaganden vilket skapar en starkare 
förståelse (ibid). Visar organisationer istället på låg grad av synlighet, viljemässighet och 
oåterkallelighet är förståelse istället väldigt svag (ibid).  
 
Sensemaking som manipulation innefattar handling på det sätt att det skapar en miljö som 
människor kan förstå och hantera (Weick 1995, s. 165). Manipulation innefattar alltså en 
förenkling av en iakttagande värld av operationer av självaste världen, än själva iakttagelsen 
(Weick 1995, s. 156). Fokus ligger på de meningsfulla konsekvenser av handling, 
representerad av stabilitet som förfaller i vardagen. Den genererar ett klarare resultat i en 
krånglig värld och dessa resultat är enklare att greppa än vad som i själva verket händer 
(Weick 1995, s. 168). Sensemaking som manipulation handlar om att få saker och ting att 
hända, för att sedan därefter förklara och skapa en bättre förståelse av vad som händer (ibid). 
 
Åtagandeprocessen är alltså fokuserad på en enda handling, medan manipulation fokuserar på 
flertalet handlingar (Weick 1995, s. 155). I båda fallen startar sensemakingprocessen med 
handling. Åtagande lägger däremot mer vikt vid förklaring medan manipulation lägger mer 
vikt vid själva förändringen (ibid). Sensemaking som åtagande fokuserar på frågan “varför 



 

 15 

inträffade handlingen och förändringen?”, medan sensemaking som manipulation istället 
fokuserar på “vad hände vid förändringen?” (Weick 1995, s. 168).  
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3 Metod 

3.1 Forskningsmiljö 
SKF är en gammal och väletablerad internationell organisation. Organisationen är placerad i 
32 länder, med över 48 000 anställda i skrivande stund (SKF u.å.). Motiv till val av SKF som 
forskningsmiljö grundar sig i att SKF är en stor maskinbyråkrati med flera chefsled. 
Organisationen har flera olika nivåer med överchefer, mellanchefer, operativa chefer och 
medarbetare. Eftersom SKF visar på företagsstruktur som vi önskade studera, med flera 
chefsled, såg vi ett intresse i att studera kommunikation av mål och hur det sker genom dessa 
leden, med fokus på mellanchefen.  
 
SKF är ett toppstyrt företag där missions-, visions- och strategiarbete bestäms i det högsta 
ledet av koncernen och färdas sedan nedåt i organisationen. Varje år sätts ett antal, så kallade 
topp priorities (topp prioriteringar) upp. Dessa topp prioriteringar färdas sedan nedåt i 
organisationen, var av det sätts nya prioriteringar för varje nivå. De bryts ner, först på 
världsdel, sedan vidare på fokusområde.   
 
Vi har valt att strukturera upp vår definition av chefsledet i fyra olika steg, varav överchef 
högst upp, följt av mellanchef, operativ chef och direktrapporterande, och medarbetare, se 
figur 1 nedan.  

 
 
Figur 2. 
Källa: Egen. 
 
Kravet på att en mellanchef skall kunna definieras som mellanchef är att denne har en 
operativ chef under sig. En mellanchef kan även ha direktrapporterande under sig, alltså 
specialister som agerar chefer, men som inte har något eget personalansvar. Benämnt kan 
även operativa chefer betraktas som direktrapporterande med personalansvar. Vi har valt att 
separera dessa och benämna dem operativ chef, samt direktrapporterande. En mellanchef har 
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alltså inte någon direktkontakt med organisationens högsta ledning eller med organisationens 
operativa verksamhet. Det är under operativa chefer som den operativa verksamheten råder 
och det är där medarbetarna är placerade. Samlingsord för de som befinner sig under 
mellanchefen är anställda.  
 
 

3.2 Forskningsansats 
Eftersom vårt syfte är att studera mellanchefen och dennes roll, att samspela den strategiska 
ledningen och operativa verksamheten, har vi genomfört intervjuer med överchefer, 
mellanchefer och operativa chefer. Genom våra frågeställningar har vi via intervjuer försökt 
fånga hur mellanchefen kommunicerar med överchefer och operativa chefer, samt hur 
mellanchefer arbetar för att få operativa chefer att arbeta mot organisationens mål. Till vår 
vetskap har det genomförts mycket forskning inom den offentliga sektorn, framförallt inom 
sjukvården, kopplat till mellanchefen (Se Giauque 2016; Kelliher & Parry 2015; Carlström 
2012; Oldenhof, Stoopendaal & Putters 2016), vi därför istället valt att rikta in oss på den 
privata sektorn.  
 
Vår undersökning har en abduktiv ansats, alltså en kombination av deduktiv och induktiv 
ansats (Bryman & Bell 2011). Vår undersökning har alltså en abduktiv ansats eftersom den 
rör sig mellan teori och empiri. Undersökningen utgår först från en teoretisk ståndpunkt och 
har sedan utvecklats vidare med hjälp av den empiriska undersökning som genomförts.  
 

3.3 Val av metod 
Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie i ett större tillverkningsföretag. Motivering till 
valet av fallstudie som metod grundar sig i studiens syfte att undersöka mellanchefens roll i en 
större organisation, hur mellanchefen hanterar att befinna sig mellan den strategiska ledningen 
och den operativa verksamheten. Hur mellanchefen hanterar sin roll mellan de två chefsled 
och skapar en sammanhållning mellan leden genom kommunikation.  
 
Vid studier av en specifik organisation genomförs en fallstudie för att kunna fånga den 
komplexitet och natur som råder inom organisationen (Bryman & Bell 2011, s 84). En 
kvalitativ forskning studerar deltagarnas uppfattning och är mer processinriktad än den 
kvantitativa forskningsinriktningen där forskarens uppfattning, siffror och statistik spelar en 
större roll (Bryman & Bell 2011, s. 419). Denna kvalitativa undersökning grundar sig i en 
analytisk abduktion, eftersom den baseras på den teori vi önskar studera. Genom en 
ontologisk ståndpunkt kan vi läsa av sociala samspel mellan olika chefer på SKF och studera 
hur dessa sociala samspel påverkar SKF:s mellanchefer.  
 
Studien har valts att genomföras genom semistrukturerade intervjuer med överchefer, 
mellanchefer och operativa chefer. Genom semistrukturerade intervjuer kan vi förhålla oss till 
specifika teman i vårt frågeformulär, men öppnar samtidigt för en friare dialog med 
respondenterna (Bryman & Bell 2011, s. 475). Vi önskar att få respondenternas egna åsikter 
och berättelser, även kallat livsberättelser, för att på så vis kunna tolka organisationens 
kommunikation och målstyrning genom chefsleden.  
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3.4 Deltagare i studien 
Vid insamling av datamaterialet valdes att genomföra ett målstyrt urval som är en form av 
icke-sannolikhetsurval. Anledningen till val av urvalsmetod grundar sig i att vi vill ha 
deltagare som lämpar sig utifrån syftet med undersökningen och de forskningsfrågor som vi 
har utformat. Eftersom vårt urval består utav ett icke-sannolikhetsurval går det inte, utifrån 
vår undersökning, att dra någon generell slutsats som går att applicera på en population 
(Bryman & Bell 2011, s. 452). Men däremot går det att genomföra en analytisk 
generalisering. 
 
Främst har vi valt att genomföra intervjuer med mellanchefer, men vi har även inkluderat 
överchefer och operativa chefer. Genom att intervjua chefer från alla tre chefsleden kunde vi 
bilda oss en uppfattning och få en helhetsbild av hur kommunikation, med fokus på 
målstyrning, sker vertikalt i organisationen. Det vill säga, både hur mellanchefen förmedlar 
information från överchefen ner till den operativa chefen, samt hur mellanchefen förmedlar 
information från operativa chefen upp till överchefen. Det viktiga är att de primära 
respondenterna, mellancheferna, uppnår kriteriet med att ha en eller flera operativa chefer 
under sig, samt minst en överchef över sig. I och med användning av målstyrt urval och med 
hänsyn till syfte och undersökning, har vi valt att utgå från mellancheferna vid val av 
respondenter. Vilket innebär att överchefer och operativa chefer valdes utifrån 
mellancheferna. Vårt totala urval består utav 13 chefer som arbetar på SKF. Utav dessa 13 
chefer är två överchefer, sex mellanchefer och fem är operativa chefer. Tre utav 
mellancheferna har en överchef som är placerad i ett annat land, medan de andra tre 
mellancheferna har en överchef som är placerad i Göteborg. Det är ett medvetet val att 
merparten av de intervjuade cheferna är på mellanchefsposition, detta eftersom det är vårt 
primära studieobjekt. Vi har även valt att inkludera flertalet operativa chefer, samt två 
operativa chefer, eftersom vi önskar undersöka hur mellancheferna förmedlar de intentionerna 
som kommer från den strategiska ledningen ner till den operativa verksamheten. Att även 
inkludera två överchefer anser vi är av relevans eftersom vi studerar hur kommunikationen rör 
sig genom alla tre chefsleden.  
 
Vid kodning av cheferna har vi valt att benämna dem vid deras chefsroll, samt en 
kompletterande bokstav eller siffra. De två övercheferna vi intervjuat benämns överchef X 
och överchef Y. Mellancheferna betecknas mellanchef 1, mellanchef 2, mellanchef 3 och så 
vidare, upp till mellanchef 6. Slutligen kallas operativa cheferna för operativ chef A, operativ 
chef B, operativ chef C, fram till operativ chef E. På detta sätt går det inte att identifiera 
vilken intervjuad chef som är vilken. Eftersom kön, ålder och arbetslivserfarenhet inte är av 
fokus utan att vi istället studerar den roll cheferna innehar, resulterar i att vi väljer att 
benämna cheferna med inget mer än siffror eller bokstäver. Då kön, ålder och 
arbetslivserfarenhet inte står i fokus genomfördes ett urval istället kopplat till, som tidigare 
nämnt, deras roll och placering i organisationen. Vi har istället valt överchefer och operativa 
chefer som arbetar över eller under de mellanchefer vi studerar, för att på så sätt få grepp om 
hur kommunikation och förståelse genomsyrar chefsleden.   
 

3.5 Tillvägagångssätt 
Vi har kommit i kontakt med önskade respondenter genom en medarbetare på SKF, denne 
person har vi valt att benämna som vår kontaktperson. Vår kontaktperson har fungerat som en 
länk mellan oss och organisationen. Som kontaktperson har denne tillhandahållit oss med 
uppgifter till chefer som kontaktpersonen ansåg eventuellt skulle kunna vara aktuella för 
intervju. Vi gick därefter vidare med intervjuförfrågningar till de chefer som befinner sig på 
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önskad position inom organisationen och som är relevanta utifrån vårt syfte med 
undersökningen. Tid och plats för intervju bestämdes genom en mailkonversation. Totalt 
mailade vi 14 chefer. Utav kontaktade chefer valde alla, förutom en, att delta i studien. Tre av 
de tillfrågade cheferna valde dock, vid senare tillfälle, att tacka nej på grund utav tidsbrist, 
förhinder och sjukdom. Därav minskade vårt urval med en mellanchef, samt två operativa 
chefer. För att täcka upp bortfallet valde vi att kontakta en annan mellanchef, samt en operativ 
chef. Dessa personer kom vi i kontakt med genom vår kontaktperson som använde sig utav 
SKF:s internsystem för att leta upp ytterligare aktuella chefer. Det som avgjorde om cheferna 
var aktuella eller inte var utifrån vilken position chefen befinner sig på. När vi fått uppgifter 
till de nya cheferna tog vi kontakt med dessa genom mail för att planera in en dag för intervju. 
Totalt intervjuades 13 chefer på SKF. De intervjuer som vi har genomfört har skett i någon 
utav SKF:s byggnader i Göteborg. Alla intervjuer har genomförts i enskilda rum, såsom 
konferensrum eller grupprum, detta för att det ska bli ett privat samtal, samt för att undvika 
störningsmoment. Intervjuerna var mellan 40 och 75 minuter långa. Fallstudien genomfördes 
under en treveckorsperiod.  
 

3.6 Diskussion av vald metod  
Anledning till val av fallstudie som metod grundar sig i att en fallstudie studerar ett specifikt 
fall eller en specifik organisation (Bryman & Bell 2011, s. 85). Syftet med studien är att 
studera mellanchefen som länk mellan den strategiska ledningen och den operativa 
verksamheten på SKF, genom en fallstudie går det att urskilja och klartlägga drag unika för 
mellanchefen på SKF (Bryman & Bell 2011, s. 86). En fallstudies urval går inte att 
generalisera till populationen (ibid), vilket innebär att vår undersökning inte kan appliceras på 
andra tillverkningsföretag. Urvalet går inte heller att generalisera på hela populationen av 
mellanchefer.  
 
Som tidigare nämnt, har fallstudien har utförts genom semistrukturerade intervjuer. 
Anledningen till val av semistrukturerade intervjuer grundar sig i en önskad inblick i 
mellanchefens roll på SKF på ett så oberoende och okontrollerat sätt som möjligt. Genom 
öppna intervjufrågor har respondenterna fått berätta om deras upplevelser på SKF. 
Respondenterna har fått möjlighet att berätta om den vertikala kommunikationen med fokus 
på målstyrning och förståelse för förändring.  
 

3.7 Analys av vald data  
Vid analys av datamaterial har vi använt oss av en narrativ analys eftersom undersökningen 
genomförts genom semistrukturerade intervjuer som därmed har fångat, så kallade, 
livsberättelser (Bryman & Bell 2011, s. 538). Detta analysverktyg har hjälpt oss att koda dessa 
livsberättelser och att hitta ett samband mellan skeenden (ibid). Att fånga ett perspektiv från 
respondenterna och identifiera hur dessa perspektiv skiljer sig åt från varandra. Bryman och 
Bell (201, s. 538) skriver även att en narrativ analys är ett bra analysverktyg vid, som Weick 
(1995) benämnt, meningsskapande och sensemaking. 
 

3.8 Trovärdighet och autencitet 
Utifrån Lincoln och Guba (1985) bedöms kvaliteten i en kvalitativ undersökning utifrån 
trovärdighet och autenticitet.  
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Trovärdighet är en bedömningsform som delas upp i fyra olika kriterier; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Lincoln & Guba 1985). Genomförd undersökning 
visar på tillförlitlighet då alla intervjuer spelades in och transkriberades. Därefter kodade vi 
materialet och studerade det tillsammans för att säkerhetsställa att materialet tolkades riktigt. 
Resultatet av insamlat material har även bedömts och godkänts av en kontaktperson från SKF 
som anser att materialet är i enhetlighet med företaget, vilket styrker ytterligare kriteriet 
tillförlitlighet. Dock bör det poängteras att kontaktpersonen inte har kunnat påverka innehållet 
mer än att denne har kontrollerat att det som återberättas, i form utav information, om SKF är 
korrekt. Respondenternas åsikter har därmed inte justerats eller påverkats. Vi anser även att 
godkännandet från SKF ger kvalificerad bekräftelse, att vi genomfört undersökningen 
objektivt och att vi inte låtit våra egna åsikter och agendor påverka materialet.  
 
Respondenterna har informerats om att vår kontaktperson kommer att korrekturläsa materialet 
men har även de blivit upplysta om att det inte är i syfte att ändra eller påverka de åsikter som 
framförs. De åsikter och svar som vi har fått anser vi inte heller har påverkats utifrån att vår 
kontaktperson har kännedom om vilka personer som intervjuas. Detta eftersom att vår 
kontaktperson arbetar inom den operativa verksamheten och därför inte innehar en 
besultsfattande position, dessutom arbetar inte kontaktpersonen inom samma avdelning som 
någon av de intervjuade personerna.  
 
Eftersom studien endast har en forskningsmiljö, SKF, och inte är generaliserbar har 
överförbarhet uppnåtts genom att beskriva ett detaljerad tillvägagångssätt samt att vi redogjort 
för de val vi tagit för att undersökningen skall kunna tillämpas i ytterligare sammanhang. 
Detta kan kopplas till Greetz thick descriptions, alltså täta redogörelser (1973, se Bryman & 
Bell 2015), vilket Guba och Lincoln (1985) anser fungerar som en databas där andra 
människor blir utrustade med tillräckligt med information för att kunna genomföra en 
bedömning av överförbarheten.  
 
I kriteriet pålitlighet skall forskare kunna anta ett granskande synsätt av sin undersökning och 
agera som revisorer (Guba & Lincoln 1985). Eftersom vi, under hela vår undersökning, 
strävat efter att genomföra en fullständig redogörelse av vår forskning och 
forskningsprocessen anser vi att vår pålitlighet är uppnådd. Vi anser även att pålitligheten 
stärks ytterligare eftersom vårt resultat granskats och godkänts av SKF.  
 
Autencitet delas även den in i olika kriterier för att antyda på att undersökningen är rättfärdig 
(Guba & Lincoln 1985). Vi anser att vår undersökning visar på autenticitet inom alla kriterier 
eftersom insamlat material har genomförts från flertalet respondenter på olika nivåer inom 
chefsledet för att distribuera en rättfärdig bild av SKF och deras mellanchefer. I den mån vi 
haft behörighet, anser vi att vi kommer kunna påvisa en rättvisande bild om mellancheferna 
på SKF.   
 

3.9 Etisk reflektion 
I vår undersökning har vi tagit hänsyn till fyra etiska principer som utgår ifrån Diener & 
Crandall (1978, se Bryman & Bell 2015 s. 134-145). Dessa fyra aspekter är; skada för 
respondenten, brist på samtycke, intrång på privatliv, samt falska förespeglingar eller 
undanhållande av information.  
 
Respondenterna i studien är alla anonymiserade och deras intervjusvar är konfidentiella. Detta 
för att respondenterna inte ska ta skada av det som uppdagats under intervjun. Vi har vid 
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första mailkontakt informerat samtliga respondenter om vilka vi är, samt syftet med 
undersökningen. Vi har även inlett varje intervjutillfälle med att ge möjlighet för 
respondenten att ställa ytterligare frågor, detta för att säkerställa att respondenten har tillgång 
till den information som anses nödvändig för att kunna ge medgivande till deltagande i 
studien. Från första kontakt och vidare under intervjuerna har vi även varit tydliga med att det 
är respondenternas professionella roll och därmed deras professionella åsikter som vi är 
intresserade av, vilket förhindrar intrång i respondenternas privatliv. I och med tydlighet med 
undersökningens syfte, har respondenterna deltagit utan falska förespeglingar.  
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4 Resultat 

4.1 Fortlöpande verksamhet 

4.1.1 Möte 
Det kommunikationsmedel som har varit återkommande under intervjuerna är den mötesform 
som SKF kallar för pulsmöte. Pulsmöten utgår ifrån lean-principen, där tanken är att mötena 
har en tydlig agenda och skall på ett effektivt sätt dela viktig information, positiva och 
negativa avvikelser. Mellanchefer använder sina pulsmöten till att uppdatera operativa chefer 
och direktrapporterande, samt för att få en övergripande översikt på hur det ser ut för 
avdelningen. Mellancheferna deltar även på sin överchefs pulsmöte där de blir uppdaterade på 
en högre nivå om hur det ser ut för avdelningen. Enligt mellancheferna är pulsmöten SKF:s 
sätt att få kommunikation att flöda genom organisationen på ett snabbt och effektivt sätt, och 
som en överchef vidare beskrev: 
  

Det är mer för att hålla pulsen i verksamheten och för att man skall vara 
uppdaterad. 

(Överchef Y) 
  
På detta sätt sprids kunskapen på ett snabbare sätt genom organisationen och det är en 
kommunikationsform som råder inom alla delar av SKF-koncernen. Hur ofta och hur länge 
pulsmötena pågår skiljer sig dock åt. För de flertalet cheferna varar mötena mellan 15 minuter 
och 30 minuter. 
 

[...] så lägger vi ungefär en halvtimme per vecka i sånt pulsmöte/veckomöte. Där 
vi bara tuggar igenom vad är som händer i vecka.  

 (Mellanchef 4) 
 

Pulsmöten tar du upp sådana saker som kommer under veckan. Vi pratar om vad 
vi gör under veckan och det kan vara information kring specifika saker som just 
hänt och sånt där. Så vi får en, en uppdaterad information hela tiden kring vad vi 
gör. Också tar vi upp avvikelser kring kundfall och så har vi några nyckelgrejer vi 
följer upp också. 

(Mellanchef 5) 
  

Pulsmötena är schemalagda på en viss dag och tid. Däremot varierar antalet pulsmöten i 
månaden beroende på chef. För mellancheferna är det vanligast att ha pulsmöten en gång i 
veckan med sina operativa chefer. Däremot finns det de mellanchefer som genomför 
pulsmöten två gånger i veckan eftersom de anser att kommunikationsflödet är viktigt och att 
pulsmöten gör flödet så bra som möjligt. Avvikande är en mellanchef som har pulsmöten 
varannan vecka och då i en timma. Detta eftersom mellanchefen i fråga har flera operativa 
chefer utomlands, varav mellanchefen upplever att kommunikation, framförallt vid möten, 
blir svårare. Därför genomförs pulsmöten istället varannan vecka i en timma, varav flera av de 
operativa cheferna deltar via uppkoppling över telefon eller internet. Genom att kombinera 
pulsmöten med tillgänglighet på telefon och kontakt via sms, så upplever mellanchefen att 
kommunikationen ändå fungerar bra. 
  
En av mellancheferna, som inte arbetar med rullande rutiner och standardiserade 
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arbetsuppgifter, använder pulsmöten istället som en projektpuls. Vid en projektpuls samlas 
operativa chefer och projektledare för att se över pågående projekt och vilka utmaningar de 
ställs inför inom dessa projekt. Mellanchefen berättar att de använder pulsmötena, 
projektpulsen, till att diskutera och se över om det är något som behöver eskalera vidare upp i 
organisationen, men även för att skapa en klarare bild för varandra om hur det går i de 
pågående projekten. 
 

Då, då tar vi våra team och då går vi igenom, då har vi ett speciellt pulsrum kan 
man säga där vi underlättar för den enskilda projektledaren och 
projektmedlemmen, där vi har tavlor där vi visar vad det är för projekt så kan man 
ganska enkelt säga att ”i det här projektet står vi inför de här utmaningarna” eller 
”nu skall vi göra det här och det här”.  

(Mellanchef 1) 
  
Flertalet av de intervjuade mellancheferna på SKF upplever däremot att de har pulsmöten med 
sina direktrapporterande team hela tiden. Denna upplevelse grundar sig i att alla i teamet är 
placerade i samma byggnad i Göteborg och att de träffas och pratar väldigt ofta. De chefer 
och avdelningar som inte är lika styrda utav processer anser sig inte ha samma behov av 
pulsmöten. Däremot så mottogs pulsmöten även på dessa avdelningar på ett positivt sätt, 
eftersom funktionen för mötet gör att flertalet problem som behöver rättas till snabbt kan 
kommuniceras. 
  
Det som inte kommuniceras under pulsmöten kommuniceras istället under de månatliga 
mötena. Mellancheferna anser att månatliga mötenas funktion är att diskuterar ämnen eller 
ärenden som inte skall tas upp på pulsmöten, eftersom dessa ämnen behöver diskuteras mer 
djupgående och under en längre tid än endast några minuter. Genom de månatliga mötena 
förmedlas information som kommer uppifrån högre chefer eller koncernledningen, som sedan 
kan behövas diskuteras och bearbetas. En av mellancheferna berättar att det ibland även kan 
handla om något utanför avdelningen som operativa chefer och direktrapporterande behöver 
känna till. Av den anledningen bjuds det ibland in någon från en annan avdelning som får 
komma och prata under det månatliga mötet.   
  
Upplägget är densamma mellan de olika cheferna på SKF, ett månatligt möte sker en gång i 
månaden. Men utförandet varierar. En av mellancheferna har som regel månatligt möte i 
ungefär tre timmar, där går de igenom sina projekt, aktuella frågor och de utmaningar som de 
ställs inför. Mellanchefen anser att de på dessa möten är helt öppna med vad management och 
andra som påverkar dem önskar av avdelningen. Mellanchefen för sedan en diskussion där 
operativa chefer och direktrapporterande får komma med förslag och ge synpunkter på hur de 
ska hantera de krav som ställs på dem. Mellanchefen poängterar att det är ett bra sätt att styra 
och leda avdelningen på.   
  
Utöver inplanerade möten präglas SKF av väldigt mycket informell kommunikation. 
  

[...] det mesta utav kommunikationen sker ju i det dagliga.  
(Mellanchef 3) 

  
Utöver pulsmöten och månatliga möten genomför vissa mellanchefer även individuella 
uppföljningsmöten (något som vidare diskuteras i nästa avsnitt om mål). Två mellanchefer har 
inget formellt, enskilt möte inplanerat med sina operativa chefer. En av mellancheferna 
berättar att denne har medvetet valt att inte ha något formellt möte inplanerat med sin 
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operativa chef. Orsaken till detta är att mellancheferna och operativa cheferna är placerade på 
samma kontor, vilket har lett till att de kommunicerar nästan varje dag ändå. Den andre 
mellanchefen anser att det framför allt beror på tidsbrist. Denne är dock av åsikten att det 
kanske hade varit bra att ha det mer regelbundet, men att de idag har det när det anses 
behövligt. I och med en konstant och kontinuerlig informell kommunikation anser 
mellancheferna och operativa cheferna därför att det har löst sig bra utan att ha ett inplanerat 
formellt möte. Utöver den dagliga kontakten har majoriteten av cheferna inplanerade möten 
som exempelvis pulsmöten eller månadsmöten, men anser att den dagliga kommunikationen 
de har med de chefer och medarbetare, som är placerade i samma byggnad, är väldigt viktig. 
Att träffas vid exempelvis kaffemaskinen och ta en kaffe ihop anser flera chefer är en viktig 
aspekt, bland annat för att det skapar en involvering i gruppen vilket kan påverka 
engagemanget. 
  

Fika, att sitta och fika ihop och luncha ihop är några utav dom viktigaste 
aspekterna för att få ihop en grupp, tror jag. För då lär du känna personen, och lär 
du inte känna personen så får du inte det. 

(Överchef X) 
 

När chefer och medarbetare inte är placerade på samma kontor försvinner närheten som 
skapas och byggs upp vid informell kommunikation. En av övercheferna är av åsikten att det 
inte är vart i världen mellanchefen är placerad som är det avgörande. Det kan vara en anställd 
som är placerad i Borås eller en anställd som är placerad i Kina, i inget utav fallen fångas den 
vardagliga kontakten. Den vardagliga kontakten som fångas genom att sitta och fika ihop eller 
att fråga ”hur är läget?” på morgonen. Idag finns det flera bra hjälpmedel, exempelvis 
videosamtal, men dessa kan inte kompensera för den dagliga kommunikationen som sker 
ansikte-till-ansikte anser flertalet chefer. 

Jag tycker inte det här med distans, alltså grupper på distans är ett mycket sämre 
alternativ för det dagliga arbetet.  

(Mellanchef 4) 
 

För att försöka skapa en “vi sitter på samma kontor-känsla”, som mellanchefer 3 beskriver 
det, har denne mellanchef valt att ha enskilda möten med tre utav de operativa chefer som är 
direktrapporterande. Dessa tre operativa chefer är placerade på tre olika platser runt om i 
världen. Mötet är schemalagt varje vecka och är en halvtimme långt vardera. Anledningen till 
detta är att mellanchefen märkte att de behöver ha dessa schemalagda möten för att diskutera 
det som händer i det dagliga.  

Där vi mer tittar på helheten då och det är lite för att skapa den här närvaron som 
du inte får om du inte sitter på samma ställe, så det är ett medvetet val som vi har, 
som vi lärde, som vi introducera under hösten förra året egentligen och det är bra. 

(Mellanchef 3) 
	
En annan aspekt som flera chefer påpekar är att när chef och anställd är placerad på två olika 
platser, vare sig det är i Sverige eller utomlands, så krävs det väldigt mycket mer utav den 
anställde själv. Eftersom den dagliga kommunikationen som sker exempelvis i korridoren 
försvinner så anser flera chefer att det är större krav på att anställda kan arbeta mer 
självständigt. En mellanchef berättar att antingen måste det vara en person som är extremt 
självgående och erfaren eller så krävs det att arbetet hela tiden följs upp. 
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[...]jag styr inte deras arbete, men däremot så kommunicerar jag liksom om vi 
pratar om riktningar och prioriteringar i bolaget till dem, det gör jag men det gör 
vi en gång i månaden, har vi en uppföljning liksom , var vi är.  

(Mellanchef 3) 
 

Ja det är stor skillnad. [...] Så antingen måste man ha extremt självgående 
personer som är starka, erfarna, expert-typer när de är borta. Eller så måste vi 
hålla på och följa upp hela tiden.  

(Mellanchef 4) 
 

4.1.2 Målstyrning 
Varje chef på SKF får i uppdrag att bryta ner de mål som SKF:s ledning satt upp för att sedan 
sätta upp mål för sitt team, varav de sedan bryter ned målen ytterligare till sina egna team. 
  

Vad behöver vi göra och fokusera på lokalt för att bidra till det i rätt riktning?  
(Överchef Y) 

  
Varje anställd, oavsett om de är chef eller medarbetare, har uppsatta individuella mål inför 
varje år. Det finns en process på SKF för hur målnedbrytningen ska gå till. Alla skall ha 
mellan två till åtta mål varje år, vilka tas fram genom en diskussion med chef. Detta är SKF:s 
sätt att få de övergripande målen att färdas genom organisationen och bli påtagliga för alla 
inom organisationen. Målen skall på ett tydligt sätt stämma överens med SKF:s övergripande 
mål och med de rådande arbetsprocesser som redan existerar. 
  
De flertalet mellanchefer involverar sina anställda i målprocessen, men det skiljer sig åt en del 
hur mycket samt på vilket sätt. Majoriteten mellanchefer berättar att de involverar sina 
anställda genom att föra en dialog. För det är när de diskuterar målen som de upplever att 
förståelsen kommer, vilket de anser är en väldigt viktig del i målprocessen. Förstår de 
anställda inte vad som ska utföras är det svårt att få dem att arbeta mot de uppsatta målen. 
  
Mellanchef 2 tittar tillsammans med sina operativa chefer och direktrapporterande på de mål 
och fokusområden som har satts upp inom SKF-koncernen på sverigenivå, och därefter gör de 
en gemensam analys av målen och fokusområdena. Mellanchef 2 och dess anställda diskuterar 
sedan vilka mål som de anser är relevanta för deras avdelning. Mellanchefen anser därför att 
denne sällan säger; ”det är det här som gäller och nu kör vi på det här”, utan att de 
tillsammans kommer fram till vad de anser är viktigt för avdelningen.  
 

Så det blir oftast så att dem målen som jag sitter på, eller som vi kommer överens 
för mina medarbetare, de trillar ju oftast ner då också till deras medarbetare, men 
sen så är det ju oftast så att det kanske är så att vi har tre eller fyra eller fem mål 
per individ. Så är det oftast så att det kanske är ett eller två mål som chefen själv 
har, som också medarbetarna också får del i då. Sen är det något mål som också är 
lite mer specifikt då.  

(Mellanchef 2) 
 
Mellanchef 4 tittar på målen tillsammans med sina anställda under ett möte, varav på dessa 
möten går de igenom bakgrund och anledning till varför målen ser ut som de gör. Mellanchef 
4 anser att förståelsen för målen är en grundsten och att utan förståelse går det inte att komma 
vidare i processen. När alla väl har förstått bakgrunden och orsaken till målen så går det att ta 
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nästa steg, vilket blir att utforma konkreta mål.  
 

Ja, du måste förstå vad du ska göra, annars är det ingen idé. Utan det kan du inte 
komma vidare, så det är grundstenen.  

(Mellanchef 4) 
 
Mellanchef 4 berättar att det har uppstått situationer där operativa chefer klargör att de förstår 
avdelningsmålen, men att de inte är överens om målen. Mellanchefen ställer då frågan: “Vad 
tycker du istället?” till de operativa cheferna. Vid ett sådant skede kan det komma att bli en 
viss justering utav målen, men att mål helt skulle ändras eller tas bort anser mellanchefen inte 
sker. 
  
De individuella målen sätts upp på olika sätt, men det sker alltid en form utav dialog mellan 
mellanchef och operativ chef, detta för att vara överens om målen. Flera mellanchefer berättar 
att de först låter den operativa chefen föreslå mål som de sedan diskuterar igenom och justerar 
tillsammans. Mellanchefer 3 upplever att de oftast har väldigt god samsyn och att ungefär 80 
% utav målen blir de mål som den operativa chefen föreslår. Anledningen till att 
mellancheferna först vill att den operativa chefen ger förslag på mål är för att mellancheferna 
anser att det på ett bättre sätt skapar engagemang om den anställde har deltagit i framtagandet 
av målen. Utav den anledningen vill mellanchefen gärna möta sina operativa chefer, och 
direktrapporterande, när det gäller mål. Det som däremot många gånger kan behöva justeras 
är målens ambitionsnivå, dock förblir de i grunden desamma. Överchef Y anser att det 
viktigaste med de individuella målen är att målen ska upplevas som motiverande. Utöver det 
är det dessutom viktigt att den operativa chefen upplever att denne kan vara med och påverka 
de mål som sätts upp, för då kommer målen upplevas som meningsfulla mål. Mellanchef 2 är 
av uppfattningen att engagemang skapas när målet kopplas till vad den operativa chefen 
känner är viktigt. Mellanchefen berättar att det har varit tillfällen då mellanchefer har 
accepterat operativa chefers förslag på mål trots att chefen upplevt att det egentligen inte är de 
mål som har varit bäst för organisationen.  
 

[...] kan man knyta det till engagemanget, sånt som de tycker är viktigt, och då 
kanske jag också, även fast jag tycker ett mål är bättre än ett annat, så kanske det 
är så att personen verkligen brinner för den saken och det ändå är ett bra mål att 
ha. Så kanske jag accepterar det, att vi kör på det ändå. Därför att det ger 
engagemang och de tycker det är roligare att jobba på det.  

(Mellanchef 2) 
 
Mellanchef 4 är av liknande åsikt. Denne anser att det har varit gånger när den operativa 
chefen verkligen har brunnit för något och därför poängterar mellanchefen att det är ett bra 
mål att ha med. Om den anställde tycker att det är roligt att arbeta med en viss arbetsuppgift 
skapar det engagemang.  
  
Det finns de mellanchefer som har valt att ha en del gemensamma mål för sina operativa 
chefer. En anledning till detta är att mellancheferna vill skapa en gemenskap och teamkänsla i 
gruppen. För att teamkänslan ska kunna uppnås har en av mellancheferna valt att ge samma 
mål till minst två operativa chefer eller direktrapporterande. Det kan dessutom vara två 
operativa chefer, eller direktrapporterande, som är placerade i två olika team, det för att öppna 
upp över gränserna och för att bygga nätverk. Dessa två måste arbeta tillsammans för att 
målet ska kunna uppfyllas. Mellanchefen berättar att de operativa cheferna och 
direktrapporterande har sett positivt på det och de har upplevt en “vi sitter i samma båt”- 
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känsla när de har delat ett mål med någon annan. 
  
En mellanchef har valt en annan metod i år jämfört med hur denne mellanchef brukar gå 
tillväga i målprocessen. I år har denne valt att själv utforma fyra mål åt operativa chefen och 
därutöver låtit operativa chefen själv föreslå två mål. De fyra mål som mellanchefen tar fram 
tilldelas den operativa chefen, men målen anpassas och justeras en del för att passa individen i 
fråga.  
 

[...] i år, så har jag satt upp fyra mål som jag tycker att de skall ha. Och sedan 
diskuterar vi de fyra målen och så har jag sagt till dem att de måste göra minst två 
ytterligare mål, utgående då från vad de gör och från vår strategi då. 

(Mellanchef 5) 
 
De två mål som den operativa chefen själv ska utforma måste utgå ifrån den operativa chefens 
arbetsuppgifter. Målen diskuteras därefter för att mellanchefen och den operativa chefen i 
slutändan ska vara överens. Det finns några anledningar till att mellanchefen har valt att testa 
detta tillvägagångssätt. En anledning är att mellanchefen tidigare har upplevt problem när det 
gäller uppföljningen utav målen. Mellanchefen har, som många andra chefer, upplevt att det 
är väldigt svårt att avgöra om en anställd har uppnått målen eller ej. Eftersom målen är 
bonusgrundande kan det leda till diskussioner där den anställde och chefen inte är överens. I 
år är det istället de fyra målen som mellanchef 5 sätter upp som ligger till grund för bonusen 
till den operativa chefen.  
 

Men det har jag gjort i år, testat det och sedan är det så att de fyra målen, de är 
grunden för våran bonus. De är väldigt lätta att räkna på, de är kvantifierbara. Så 
att därför är det väldigt lätt att säga ”du når din bonus” eller ”du når inte din 
bonus” eller ”du når bara halva bonus”. 

(Mellanchef 5) 
 
Dessa mål är alltså kvantifierbara och går att räkna på och därför blir det väldigt lätt att avgöra 
om en operativ chef har nått sitt mål och därav får ta del av bonusen. Ett annat problem som 
mellanchefen har upplevt är att när den operativa chefen själv får utforma sina mål är de 
många gånger väldigt innehållslösa. Mellanchefen anser att det många gånger har varit förslag 
på mål som baseras på den operativa chefens dagliga arbete, det har på så sätt inte varit något 
som är utöver det som operativa chefen egentliga ska göra, vilket mellanchefen anser att mål 
ska vara. 
  
I stort sett anser mellancheferna att det är svårt att sätta upp bra mål. Det finns flera orsaker 
till varför det anses som svårt, men flertalet chefer är överens om att det är svårt att utforma 
mål som är tydliga och mätbara. Med försäljningsmål uppstår det inga problem eftersom de 
går att bryta ner och mäta. Det är svårare att utforma mål som inte är lika konkreta ifrån 
början och som är av mjukare karaktär. Exempelvis har SKF satt ett mål på att de ska “capture 
knowledge”, det vill säga att de ska “fånga kunskap”. Det blir problematiskt både hur ett mål 
ska kunna utformas utifrån att “fånga kunskap” och sen att i nästa steg kunna mäta om målet 
är uppfyllt eller ej. I de situationerna när målen inte går att mäta finns det inget system för att 
avgöra om målen har uppfyllts, utan i slutändan blir det en bedömningsfråga för chefen och 
risken finns då att bedömningen blir väldigt subjektiv. Att istället endast välja mål som är 
mätbara är inte heller en lösning, anser en mellanchef. Det skulle istället kunna leda till att det 
väljs bort mål som är viktiga, men som inte är mätbara, för mål som är mindre viktiga, men 
som i sin tur är mätbara. Det är därför en balansgång och avvägning som krävs vid 
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framtagning utav mål. 
  
Det är varje mellanchef som bedömer huruvida en operativ chefs mål är uppfyllda och till 
vilken grad. Risken i det här fallet, poängterar flertalet av de intervjuade cheferna på SKF, är 
att det blir en subjektiv bedömning från den mellanchefen som avgör om målen är uppfyllda 
och hur mycket den operativa chefen skall få i bonus. Samtidigt finns även risken att en 
anställd fått i uppdrag att genomföra ett projekt som rör sig utanför de vardagliga 
arbetsuppgifterna och uppsatta mål, vilket kan resultera i att målen inte uppfylls på grund av 
projektet. Därför är det viktigt att ha en kontinuerlig och öppen dialog med ens chef. 
Kommunikationen som sker vertikalt inom organisationen gällande mål och målstyrning är 
det flera av cheferna som påpekar är viktigt. 
  
Operativ chef B anser att det är ett bekymmer att målen är kopplade till löneutvecklingen 
eftersom löneutvecklingen påverkar den anställde under en längre tid.  
 

Jag har ett bekymmer med våra mål och det är att de styr en löneökning. För om 
du får svåra mål så får du lägre löneökning och då kan du jobba häcken av dig, 
men det går inte och då får du lägre löneökning. Det styr din bonus, men det kan 
jag köpa mer, att målen styr bonus, för det är ytterligare. Men att det styr min 
löneökning som faktiskt är en långtidspåverkan tycker jag är jobbigt. 

(Operativ chef B) 
 
Operativa chef B får en del av sina mål satta av sin mellanchef, vilket den operativa chefen 
anser är både negativt och positivt. Positivt för att målen visar vad organisationen önskar 
uppnå, men negativt om det är svårt att uppnå målen. Det kan även vara mål som är svåra i 
den bemärkelsen att de anställda inte upplever att de äger processen, utan det kan vara mål 
som är i ett besläktat område. Det vill säga att den anställde har inget ägandeskap, men att den 
anställde ska stötta de som är utförare av målen. En operativ chef upplever därför att även om 
denne anstränger sig till max är det i slutändan inte säkert att det räcker för att uppfylla de 
uppsatta målen. 
  
En mellanchef anser att målstyrning är bra, men inte som den är utformad på SKF idag. Enligt 
denne blir det kontraproduktivt när de individuella målen är kopplade till en finansiell 
ersättning. En överchef anser att bonus kan skapa ett extra driv för en del människor, men att 
för merparten är det inte bonusen som i slutändan är det som driver dem. Självklart är det för 
majoriteten ett positivt tillskott om de får ta del utav bonus, men det är inte det som skapar ett 
driv. Som tidigare nämnts, så påverkar inte de individuella målen endast bonusutfallet utan 
även löneutvecklingen. 
  
Varje år ska varje anställd ha minst två uppföljningssamtal utav målen. Vid dessa tillfällen går 
chefen tillsammans med den anställde igenom vad den anställde har uppnått i relation till de 
uppsatta målen. SKF har som regel att det ska ske minst två gånger om året, en halvårsvis och 
en i slutet av året. Det finns chefer som har valt att genomföra uppföljningar fler gånger än de 
två gånger som SKF anser att varje chef och anställd minst ska ha. En mellanchef som har 14 
direktrapporterande har valt att ha uppföljningssamtal med sina operativa chefer och 
direktrapporterande varannan månad. Vid dessa tillfällen diskuteras målen samt hur det går 
allmänt för den anställde i fråga. 
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4.1.3 Den dagliga verksamheten 
Intervjuade mellanchefer på SKF har mellan fem och 15 direktrapporterande under sig, varav 
majoriteten av dessa är operativa chefer med medarbetare under sig. Under varje mellanchef 
finns det därmed väldigt många anställda som mellanchefen ansvarar för. En av 
mellancheferna på SKF har så många som 70 anställda som denne är ansvarig för, varav fem 
av dessa är operativa chefer och direktrapporterande. En annan mellanchef har 25 anställda 
och tio av dessa är operativa chefer och direktrapporterande. En tredje mellanchef på SKF har 
så många som 90 anställda, varav tio är direktrapporterande operativa chefer. Antalet 
direktrapporterande och anställda varierar beroende på i vilken del av organisationen 
mellanchefen tillhör och verkar. Det som flertalet av de intervjuade mellancheferna på SKF 
har gemensamt är att de anser att åtta är ett rimligt antal direktrapporterande att ha. En av 
övercheferna anser att en chef kan ha mellan åtta och 12 direktrapporterande, men att fler än 
12 blir för många. 
  

Tio personer är rimligt. Särskilt när de är chefer och är vana att ta eget ansvar och 
att planera för sitt eget teams verksamhet. 

(Mellanchef 6). 
  
Mellanchef 6 anser kan ta sig an fler direktrapporterande om de är operativa chefer som har 
erfarenhet av att arbeta självständigt. Mellanchef 3, som har sex direktrapporterande, anser 
även denne att det inte är antalet som är väsentligt utan att det istället handlar om vilka som är 
direktrapporterande. Att få bygga sitt eget team av direktrapporterande är mer av värde än 
själva antalet.  
 

För jag tittar på min egna chef, (hen) har väl 11 direktrapporterande och i och med 
att jag tror att vi vet vad vi gör. Chefen har också valt de människor (hen) vill ha 
och det gör liksom att jag tror att livet är relativt lätt för (hen) liksom då va, vi vet 
var vi är. Jag har inte valt alla mina riktigt, utan dem har liksom anpassat sig efter 
det. Nu allt eftersom vi förändrar organisationen, vi blandar människor. Nu kan 
jag börja välja dem individerna jag vill ha på olika ställen, där jag tycker jag kan 
samverka med dem, och vi har någon typ av samsyn och förtroende för varandra 
[...]  

(Mellanchef 3) 
 
Den mellanchef som har 15 direktrapporterande uttrycker tydligt att det inte får bli fler 
direktrapporterande i dennes team. Denne chef hade tidigare mellan åtta och nio 
direktrapporterande och upplever nu en stor skillnad. Tiden som mellanchefen lägger på varje 
anställd är ett par timmar i månaden. Mellanchefen anser att, som chef, spenderas det mycket 
tid på en anställd, utan att den anställda medverkar, i form av planering och förberedelser. Det 
största problemet som uppstår vid för många direktrapporterande är att mellancheferna får för 
lite tid åt var och en av de direktrapporterande, och att det då inte går att stödja dem på rätt 
sätt. Vidare poängtera denne mellanchef att du som chef inte har möjligheten och tiden att 
förstå hur situationen ser ut hos var och en av de direktrapporterande.  
  
Mellancheferna berättar att de lägger över mycket ansvar på sina operativa chefer och de 
direktrapporterande, men att de själva också skall vara tillräckligt insatta för att själva kunna 
utföra arbetet om det behövs. 
  

Jag skall skapa förutsättningarna för att det faktiskt skall gå. 
 (Mellanchef 2) 
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Det största ansvaret skall ligga på de operativa cheferna, men mellancheferna agerar istället 
som stöttepelare både i det dagliga arbetet, men också när det handlar om åtgärder vid 
problem, projekt eller specifika aktiviteter. För att mellancheferna skall kunna fungera som 
stöttepelare för de operativa cheferna är det viktigt att kommunikationsflödet är kontinuerligt 
nedifrån och upp. Mellancheferna svarar däremot olika gällande kommunikationen nedifrån 
och upp. De har olika önskemål om vad det är för ärenden de anser att operativa cheferna bör 
ta upp till en högre nivå. Det varierar mellan hårda och mjuka värden, men bland annat anser 
de att information gällande målen och uppföljning av dem, om det uppstått problem kopplade 
till arbetet eller till kunder, samt stämningen som råder i teamen, är viktigt.  
 

När vi pratar med vår chef så pratar vi mycket mer nyckeltal på den nivån. 
 (Operativ chef B) 

 
Mellancheferna anser att det är viktigt att det som kommuniceras upp från operativa cheferna 
skall vara mål och uppföljning av målen. Däremot kan sinnesstämningen på 
kommunikationen skilja sig åt och det beroende på vilken chef. En mellanchef anser att denne 
har en väldigt lättsam kommunikation och samtalsanda med sin överchef, detta beror på att 
chefen över är väldigt informell i sitt ledarskap. En av mellancheferna på SKF önskar att de 
operativa cheferna kommunicerar viktiga, arbetsrelaterade ärende, men att de också skall 
kunna föra en dialog “om de fastnar eller behöver bolla någonting”. En annan mellanchef 
anser att det är viktigt med situations anpassat ledarskap. 

  
En del behöver ha handledning varje dag, en del klarar sig på målstyrning och 
uppföljning och sådant.  

(Mellanchef 4) 
   

Samtidigt anser samma mellanchef att många anställda på SKF är erfarna och självgående, 
vilket innebär att mellanchefer i vissa fall inte behöver kliva in alls, men att möjligheten bör 
finnas. 
  
De mellanchefer som har sin överchef placerad på samma kontor kommunicerar betydligt 
mycket mer med sin överchef än de som har en överchef placerad utomlands. Det som 
framför allt utmärker sig är att de som har en överchef placerad på samma kontor 
kommunicerar många gånger med sin chef när de “springer på varandra”. Vilket, av 
förklarliga skäl, inte är möjligt för de som har en överchef placerad på ett annat kontor. 
Mellanchefer anser därför att det ges ett stort förtroende och att det går att agera rätt fritt, så 
länge det rör sig “inom ramarna” eftersom kommunikationen med överchefen är flexibel. 
Flera mellanchefer vars överchef är placerad i ett annat land upplever att det inte är lika 
detaljstyrt. En mellanchef berättar att ibland kan det dock behövas frågas “var det så här du 
tänkte?”, men det uppfattas inte som att det är särskilt mycket push från överchefens håll. 
  
Det ställs däremot högre krav på cheferna när exempelvis mellanchefen och operativa chefen 
inte är placerade på samma plats. Dessutom berättar flera chefer att vid ledning från distans 
blir det istället styrning på en mer övergripande nivå. 
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Ja just det, oftast är det hantering av något, ett konkret ärende, att ringa och fråga 
hur det går – det har inte hänt tror jag, utan det är mycket hantering och operation. 
”Hur skall vi göra med det?” Och ”Hur skall vi göra med det?” och det kommer 
upp fall hela tiden.  

(Mellanchef 4) 
 

Det är mer fakta. Att nu har vi gjort detta och detta. Och det ställer krav på (hen) 
också att försöka förstå hur ser vardagen ut på de olika ställena. [...] det ställer 
krav på att den personen förstår de här olikheterna och ser utmaningen på de olika 
ställena. Så det är inte enkelt att ha en sån organisation. Det är mycket enklare om 
man har en liten grupp där man ser precis vad som händer. Det kräver mer att man 
har, vad skall jag säga, att man känner personen man är chef över. 

 (Mellanchef 1) 
 
Kulturskillnader är en aspekt som en mellanchef valde att ta upp och diskutera. Denne 
upplever att kulturen skiljer sig åt mellan de olika länderna och att det även påverkar 
kommunikationen och val av språkbruk. I en del länder, så som Tyskland eller Holland, krävs 
det att det som kommuniceras är extremt tydligt och i klarspråk, medan exempelvis här i 
Sverige så går det att kommunicera genom att antyda en sak och därefter fyller den anställda 
själv i resten. De som inte är medvetna om den kulturella skillnaden som råder mellan länder, 
eller som inte har hänsyn till skillnaden, det kan leda till problem och missförstånd. 
Mellanchefen som påpekar dessa kulturella skillnader har försökt förmedla det till sina 
anställda vilka kommunicerar med anställda i andra länder. Mellanchefen anser samtidigt att 
det är väldigt svårt eftersom det handlar om att ändra på personers beteenden. Kulturella 
skillnader påverkar dock inte siffror eftersom det inte skiljer sig åt, som denne påpekar 
“siffror är siffror”. Denne anser att vid målstyrning är det mer individen än kulturella 
skillnader som påverkar. 
  
En annan nackdel för en mellanchef med att ha en överchef, eller operativ chef, placerad på 
en annan plats är att de berörda inte är medvetna om det som sker i det dagliga arbetet, vilket 
resulterar i att det blir svårare att förstå de frågor som uppstår. En annan mellanchef som 
istället har sin överchef placerad i ett annat land upplever samma sak som tidigare nämnda 
mellanchef. Den dagliga kommunikationen går förlorad. 
 

Sedan är det frustrerande att det är i [...] olika länder och att jag inte kan vara på 
plats så mycket som jag skulle vilja vara, just för att förstå de dagliga frågorna 
bättre.  

(Mellanchef 6) 
 

En annan mellanchef som istället har sin överchef placerad i ett annat land upplever samma 
sak som tidigare nämnda mellanchef. Den dagliga kommunikationen går förlorad. 
  
En av mellancheferna på SKF berättar att de inom avdelningen tidigare har haft problem med 
kvaliteten på en produkt. Detta resulterade i att de var tvungna att stoppa nyproduktion och 
flera medarbetare fick istället arbeta med den felaktiga produkten under två dagar. I dessa 
situationer är det ett stort bekymmer att överchefen inte är på plats. Eftersom det endast 
rapporteras hårda värden, i form av siffror och KPI:er, går den vardagliga arbetsbördan och de 
mjuka värdena förlorade. Samma mellanchef hade tidigare en överchef placerad på samma 
kontor och ser stora skillnaden i den informella, vardagliga kommunikationen. Tidigare kunde 
mellanchefen rapportera om reklamationer eller fel vid kaffemaskinen, medan den 
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informationen nu istället går förlorad. 
 

4.2 Förändringsarbete 
De senaste åren har det skett flera förändringar på SKF, både stora och små. Det har 
genomförts nedskärningar, omorganiseringar, systemförändringar samt implementering utav 
ny strategi och vision. Enligt flera av cheferna har SKF koncernen genomgått 
omorganisationer som “rört om i grytan”.  
 
2011 genomfördes det en stor omorganisation. Därefter har det skett ytterligare 
omorganisationer där anställda har blivit uppsagda samt att flera chefer och anställda blev 
omplacerade i andra avdelningar och team. Flera chefer berättar att det rådde en stor osäkerhet 
under en längre period. En mellanchef berättar att flera mellanchefer var tvungna att meddela 
anställda att de blivit uppsagda, samtidigt som mellancheferna inte hade helt klart för sig hur 
deras framtid på SKF skulle komma att se ut. Mellanchefen fortsätter och förklarar att 
dessutom fick denne som mellanchef gå in och stötta och försöka dämpa oron som uppstod 
bland flera anställda under denna period. 

 
Från att vi har haft ett företag där vi inte har haft uppsägningar och plötsligt kom 
det, och att man ändrar organisationen ganska frekvent ger en osäkerhet hos 
individen.  

(Mellanchef 1) 
 
Flera operativa chefer anser att vid större förändringar har kommunikationen varit begränsad. 
En operativ chef, som har sin mellanchef placerad i ett annat land, berättar att vid förändringar 
som omorganisationer tillhandahålls det inte alltid med tillräckligt med information. 
 

Halvbra får man lov att säga, det som är svårt är kommunikation. Och i och med 
att man sitter i en annan organisation som inte är direkt berörd av vad SKF 
Sverige gör så får man inte all information heller, så vissa gånger kan man känna 
sig ganska utanför, faktiskt. Så kan det vara. Det att man inte får den 
informationen som dem som jobbar på siten får, så.  

(Operativ chef C) 
 

Sett till de förändringar vi har haft, vi har haft ganska många förändringar det 
senaste åren och oerhört viktigt är kommunikationen från ledningen, vart de är 
och vad det är. Och statusuppdateringar, om man säger så, inom organiseringen, 
”vi har kommit såhär långt” och så. För det var ju lite, asså när man sa att ”vi skall 
säga upp si och så många tjänstemän” och sedan var det lite tyst och sedan helt 
plötsligt blev några uppsagda. Och jag tror det sades någonstans där att vi skjuter 
på det, det hamnar där. Men man hade ingen aning och man hade ingen aning om 
hur processen funkade och så.  

(Operativ chef B) 
 

Flera chefer, både operativa chefer och mellanchefer, påpekar att de har förståelse för att en 
del beslut måste fattas på ledningsnivå och att det inte går att involvera alla. Det är flera 
mellanchefer som anser att förändringarna har hanteras på ett bättre sätt de senaste åren, att de 
upplever att det har blivit mer lyhört inom organisationen. Flera mellanchefer påpekar dock 
att de anser att kommunikationen ifrån organisationen skulle kunna förbättras ytterligare. 
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Vid förändringsarbeten anser flertalet chefer att det är viktigt att få tid att processa. Två 
mellanchefer anser att förändringsarbeten bör involvera de berörda parterna tidigare i 
processen framförallt när det är personalrelaterat, varav de då får möjligheten att processa 
förändringen. Den ena av mellancheferna upplever att besked om förändring kommer väldigt 
sent i förhållande till förändringens påbörjan. Mellanchefen anser istället att de berörda 
parterna bör involveras tidigare för att de ska kunna få betänketid för att processa 
förändringen, samt få möjlighet att återkoppla med exempelvis förslag.  
 

[...]involvera lite tidigare för det kommer ibland fem i tolv och liksom på onsdag 
så gör vi det och får reda på det på måndag, lite framförhållning vid förändringar 
som påverkar dig, det hade varit en förväntan emot min chef. I Synnerhet när det 
är personalrelaterat, det det är det som är, ofta är det mycket hysh hysh in i det 
sista liksom.   

(Mellanchef 3) 
 

Ja jag tror att det är en, man måste låta tankeprocessen fungera. Man måste lägga 
upp någon slags plan, införsäljning och låta alla delta i den här. Alla förstår att 
alla inte får ha åsikter om detta, det är de däruppe som bestämmer, men man kan 
ändå låta dem delta i själva processen. 

(Mellanchef 4) 
 

Att vara placerad mellan två chefsled uppfattas som utmanande för flertalet mellanchefer. 
Uttryckligen diskuterar de problematiken som uppstår när de behöver uppdatera och föra 
vidare beslut som tagits högre upp i organisationen ner till sina anställda. Vid flertalet gånger 
upplever mellanchefer att de behöver föra vidare information uppifrån och ner som de själva 
inte riktigt känner att de kan stå bakom. De anser att de i dessa situationer tvingas komma på 
en egen förklaring till det beslut som fattats högre upp i organisationen för att kunna motivera 
beslutet för sina anställda. En mellanchef är dessutom av åsikten att denne som mellanchef, 
ibland blir förbisedd. Att en överchef kan ha synpunkter på mellanchefens avdelning gällande 
en viss aspekt för att sedan fatta ett beslut, bestämma en förändring eller dra igång en process 
som mellanchefen inte känner sig delaktig i och som mellanchefen inte haft möjlighet att 
påverka. Mellanchefen upplever då att de får korta förklaringar på vad och varför en 
förändring genomförts eller varför ett beslut tagits. Samtidigt måste mellanchefen kunna stå 
för beslut och förändring, och förklara för sina anställda varför en förändring sker. Som 
mellanchefen berättar så får mellanchefen hantera det genom att ge en vettig förklaring som 
denne själv får hitta på. Det handlar alltså om att hitta ett eget sätt att kommunicera med sina 
anställda. Utmaningen bli därmed att hantera det beslut och bestämmelser som genomförts på 
strategisk nivå, ner till den operativa nivån.  
 
En av de operativa cheferna anser att det är viktigt att ledningsgruppen inom SKF ger svar på 
tre budskap vid en stor omorganisation: “Vi gör detta för att…”, “Vi ser dessa fördelar…” och 
“Vi vill ändra strukturen för att nå de här målen...”. På detta sätt kan en anställd se att det 
finns en tanke med förändringarna som sker och att företaget önskar nå ett visst mål med 
förändringen. Om omorganiseringen ses som en förändring bara för förändrades skull blir 
förändringen meningslös för de anställda. Men att istället konkretisera förändringen och 
kommunicera den tydligt går det att nå de anställda på ett bättre sätt, detta anser en operativ 
chef. En annan operativ chef anser det är viktigt att det snabbt kommuniceras ut vad 
organisationen ska genomföra för att det inte ska uppstå några oklarheter.  
 

Det oerhört viktiga är ju kommunikationen och att man kan inte jobba snabbt nog. 
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För all vakuum blir verkligen vakuum. Det händer ju liksom ingenting. Man bara 
gör det man gjorde förut och man kanske gör det extra långsamt för att det är så 
jäkla mycket snack. Vilket man behöver som individ för man måste ju prata om 
det för det kommer ju påverka och det påverkar en. Men det, man kan inte göra 
det snabbt nog och sätta ner fakta så snabbt som möjligt in i organisationen.  

(Operativ chef B) 
 

En mellanchef är av åsikten att människor inte är förändringsobenägna, men att det är viktigt 
att först sätta igång en tankeprocess hos personen och att förklara vad det är som gäller. Att 
skapa en förståelse hos medarbetarna anser denne mellanchef många gånger kan vara en svår 
uppgift.  
 

Jag tycker, jag tycker inte att folk är så förändringsobenägna som man säger. Jag 
tycker att ofta vill medarbetare bara veta vad det är som gäller.  

(Mellanchef 4) 
 
Ytterligare en utmaning som en mellanchef upplever är att denne som mellanchef, som 
arbetar mellan den operativa verksamheten och den strategiska ledningen, inte berör något av 
leden direkt. Mellanchefen anser att denne hela tiden måste arbeta via någon, alltså vill 
mellanchefen nå den operativa verksamheten måste denne gå genom en operativ chef och vill 
mellanchefen nå den strategiska ledningen måste denne gå via överchefen. Detta anser 
mellanchefen resulterar i att en process eller en förändring inte genomförs i den fart som hade 
önskats.  
 

Och då måste jag ju ta det via en chef som sedan förmedlar det jag önskar till 
nästa och då blir det, man är lite längre ifrån där det verkligen händer.  

(Mellanchef 4) 
 
En annan mellanchef berättar att denne har som ansvar att se både till gruppens bästa och 
deras intresse, men även till företagets intresse. Vilket, enligt mellanchefen, är en svår 
balansgång mellan de två. Mellanchefer anser att om mellanchefen endast skulle ta direktiv 
uppifrån företagets ledning och chefer för att sedan trycka ner det till sin grupp, utan att ta 
hänsyn till gruppens synpunkter, skulle det bara leda till ett sämre resultat. Men att 
mellanchefen samtidigt inte kan strunta i det som kommer uppifrån, det är dennes jobb att 
vara medlare mellan de olika leden i företaget. 
 
Av flertalet chefer på olika nivåer inom företagshierarkin beskrivs organisationen och 
kommunikationen generellt sett som platt. Framförallt gäller detta för chefer som själva har 
sina över- och underchefer som är placerade i Sverige och då framförallt i Göteborg. Att 
organisationen plattats ned beror framförallt på SKF:s nya koncern-VD Alrik Danielsson som 
infört flertalet omorganisationer och därmed tagit bort ett chefsled. Detta genomfördes 
eftersom koncernen ville nå en grundare och mer sammanhållen organisation och genom detta 
få ett bättre och tvärfunktionellt flöde på kommunikationen, berättar en överchef. En 
mellanchef berättar att SKF har upplevt att mellanchefer många gånger har kunnat filtrera den 
information som ska färdas nedåt i organisationen. Att ta bort ett chefsled var därför en åtgärd 
de vidtagit för att undvika att detta sker. När SKF samtidigt växer anser samma mellanchef på 
att det är viktigt att SKF inte faller tillbaka i samma mönster och återinför fler chefsled 
eftersom det skulle hämma kommunikationen.  
 
Gällande kommunikationen på SKF anser flera chefer att ens närmsta chef är den allra 
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viktigaste. En överchef berättar att som anställd går du i första hand till din närmsta chef och 
det är därmed viktigt att kunna lita på denne chef. Denne chef skall kunna tillhandahålla dig 
med den information som chefen anser nödvändig och som du behöver. Att det finns intranät 
och personaltidning är bra, men det viktigaste är den information du får av din chef.  
 
En operativ chef uttrycker att det inte finns några bra kommunikationskanaler för att få sin 
åsikt hörd. Att det istället handlar om vilka relationer du har till de andra cheferna på SKF och 
om du har någon personlig relation till någon högre chef där du har möjlighet att uttrycka din 
åsikt. Detta sker då inte formellt utan i lunchmatsalen eller vid kaffemaskinen. Operativa 
chefen uttrycker att det alltid är möjligt att få prata med sin chef, men att det därifrån inte kan 
garanteras att någonting förs vidare upp i organisationen. 
 
Som tidigare nämnt anser majoriteten av chefer att den dagliga kommunikationen är väldigt 
viktig. Det blir därför en utmaning, kommunikativt, att ha chefer placerade på andra kontor. 
Åsikten bland flera mellanchefer är därför att det inte är eftersträvansvärt att ha chefer 
placerade på andra platser, men att det i vissa fall kan vara nödvändigt. En mellanchef anser 
att det bör tänkas igenom, med beaktande på vart den anställde ska vara placerad, innan en 
position tillsätts. Det för att kunna skapa ett “tajtare team” rent fysiskt, eftersom denne 
mellanchef anser att SKF är alldeles för fragmenterande organisatorisk ur ett 
kommunikationsperspektiv. När vi frågar samma mellanchef om denne anser att det har skett 
någon förändring över tiden gällande internationella team blir svaret att mellanchefen inte 
anser att det skett någon förändring, utan upplever istället att det rullar på som tidigare. 
Mellanchefen har själv lyft frågan till bland annat HR-avdelningen och försökt få igenom en 
förändring men anser inte att det har skett. Mellanchefen berättar att HR-avdelningen förstår 
och är medvetna om att det är ett problem, men att det sedan glöms bort när en position ska 
tillsättas. Mellanchefen säger följande;  
 

Varje gång när vi har chans att justera det så fastnar man i det praktiska, 
kortsiktiga. Man ska finna en person så tar man den första bästa man hittar och så 
glömmer man av det här och så blir det sämre under tiden.  

(Mellanchef 3) 
 
Denne mellanchef är därför av åsikt att det ibland är bättre att istället välja personen som 
egentligen inte är ett förstahandsval rent kvalifikationsmässigt, men som är placerad på ett 
”bättre ställe”. Mellanchefen påpekar att det tar tid att flytta på människor, att det är något 
som först går att justera över tid. Där av bör det istället ses ur ett långsiktigt perspektiv där 
fördelarna med att ha sin chef placerad på samma ställe företräder att välja den mest 
kvalificerade personen. Denne mellanchef ska snart anställa ytterligare en operativ chef och 
vill hellre ha en operativ chef som kanske inte är lika kvalificerad, men som är placerad på 
samma plats som en annan operativ chef. Att ha alla operativa chefer och direktrapporterande 
på ett och samma kontor är viktigt för att kunna skapa kritisk massa, poängterar mellanchefen.  
 

4.3 Strategiarbete 
We are SKF.  

(Överchef X) 
 
“We are SKF” heter den värdegrund som genomsyrar hela koncernen och som skall nå ut till 
leverantörer, kunder och alla som kommer i kontakt med SKF. Detta mantra lägger grunden 
för hur SKF:s chefer och medarbetare talar, bör uppträda och agera mot varandra och utåt. 
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Värdegrunden översätts till ett flertal språk och trycks upp. Denna värdegrund omfattas av 
alla på SKF, oavsett arbetsuppgift. Tjänstemän, operatörer, om du bor i Kina eller om du bor i 
Norge, det skall inte påverka. 
 
Eftersom organisationen är stor och internationell är det inte lätt att få organisationen enhetlig 
anser en överchef. Överchefen förklarar vidare att det är svårt att förmedla ut samma 
information till alla anställda och att få alla anställda att sedan förstå och tolka informationen 
på samma sätt. Överchefen berättar att SKF tog fram en ny strategi förra året. Strategin togs 
fram på ledningsnivå, därefter diskuterades den under en mangement konferens där 300 utav 
de högre uppsatta cheferna i SKF-koncernen deltog. Även om ledningen var de som tog fram 
strategin innefattar en stor del utav arbetet att föra strategin vidare ner i organisationen så att 
den når alla anställda samt att alla förstår den berättar överchefen och säger följande; 

Den information och det vi gick igenom där det hade alla i uppgift, att okej nu ska 
det vidare till nästa steg, sen nästa steg, sen nästa steg och sen vidare. Sen ska det 
ut till sista operatör i fabrik eller sista, vad det nu kan vara. Så alla har ju i uppgift 
att ta vidare den information. Så det finns ju actions på men det är fortfarande 
väldigt, väldigt svårt såklart. Jag tror nästan det är det svåraste. 

	(Överchef 1)  
 
En mellanchef berättar att nyckelorden i den nya strategin är outside-in; det vill säga att 
kunden är första prioritet, accountability; att alla ska ta sitt ansvar och det tredje är 
empowerment; vilket innebär att du har frihet att agera. Denne mellanchef tydliggör att det är 
viktigt att cheferna i detta strategiarbete stöttar och ger medarbetarna förutsättningar för att de 
ska våga exempelvis att agera. Den nya strategin innebär även att SKF har valt att ta ett steg 
tillbaka och se till sitt ursprung där lagret är grundstenen. Medan de tjänster som är runt 
omkring lagret istället ska beaktas som stödjande funktioner och kopplas till lager. Det vill 
säga att allting ska koncentreras till lagret och övriga tjänster ska vara komplement till det. 
Flera chefer anser att det är ett nytt sätt att tänka affärsmässigt om det jämförs med hur det 
tidigare har sett ut på SKF. En mellanchef berättar att flera funktioner inom SKF har “levt sitt 
eget liv”, vilket inte längre är ett rådande tillstånd. En operativ chef är av åsikt att det är en 
involverande strategi, men påpekar att denne “kommer ifrån lagersidan” och poängterar att 
det skulle kunna vara en anledning till att denne upplever den som sådan. Denne är osäker på 
om alla uppfattar strategin som lika involverande, exempelvis de som arbetar med 
smörjsystem kanske inte uppfattar den som lika tilltalande eftersom de inte arbetar med 
grundprodukten.  
 
Flera chefer anser att det idag tydligare kommuniceras ut vad SKF som organisation har för 
strategi och övergripande mål. Genom att tydligare kommunicera ut vad SKF önskar uppnå 
vill de skapa en drivkraft hos medarbetarna. För som en mellanchef påpeka så utgör deras 
avdelning endast en pusselbit av något större. Det är därför viktigt att alla känner att de kan 
vara med och påverka och bidra till att målen uppnås. Eftersom alla påverkar på olika sätt är 
det viktigt att som chef eller anställd förstå vilken roll de har i de övergripande målen och hur 
de kan vara med och bidra till att målen uppnås. Flera chefer anser även att det har skett en 
förändring hur strategin förmedlas ut. En mellanchef berättar att tidigare var det mer fem 
“bullet points” som trycktes ut i organisationen. Istället för att endast trycka ut strategin har 
SKF valt att göra det genom en kommunikation som medarbetare inkluderas i. Mellanchefen 
förklarar vidare att de försöker skapa en direktkommunikation med de anställda som inte går 
att filtrera. De har därför infört ett möte som inträffar med viss regelbundenhet. På dessa 
möten är det en högre chef som kommunicerar direkt med de anställda genom webunar. Vid 



 

 37 

dessa tillfällen får även den anställde möjlighet att skicka in frågor. Att låta de anställda delta 
och få ställa frågor är ett sätt att öppna upp kommunikationen, men det är också ett sätt att 
väcka intresse och skapa engagemang i organisationen berättar en mellanchef. Genom detta 
sätt att kommunicera blir strategin dessutom väldigt tillgänglig. Enligt mellanchefen är det 
flera som är ovana med att ha en chef som pratar så öppet om strategin vilket medför att det 
blir svårare att filtrera informationen.  
 

[...]det är en dialog och det tror jag folk är lite ovana med, i synnerhet 
mellanchefer lite längre ner för dem har gärna kunnat filtrera informationen själva 
och kunnat bygga sina egna luftslott utifrån sina egna tolkningar. I och med att 
(hens) syn på strategin är allmänt känd så är det jättesvårt för en lokal chef att 
bygga sina luftslott och jag tror att en del är lite frustrerade där nere, positivt av 
en, men jag tror det jobbiga är att deras anställda säger ”men (chefens namn) sa ju 
att”, ”ja men jag vill”, förut har du kunnat mörka det medvetet eller omedvetet så 
vi bryter upp den här och det är nog jobbigt för en del.  

(Mellanchef 3) 
 
Genom att skapa en dialog runt strategin vill de få alla anställda att förstå samt tolka strategin 
på samma sätt. För att alla chefer ska kunna föra strategin vidare på ett bra sätt till sina 
anställda har det tagits fram specifika underlag som de kan använda i exempelvis workshops 
med sina team. Flera mellanchefer ser positivt på det nya kommunikationsmaterialet och 
anser att det underlättar vid förmedling av den nya strategin, samt att det bidrar till att skapa 
en starkare koppling till den.  
 

Det är bra att företaget har tagit fram en sådan där Accelerate1 och hur man skall 
tänka liksom och i det finns det olika uttryck och olika ledord och vi får jobba 
med dem så att vi förstår dem. Och då kan vi sedan använda dem i vardagen, att 
man känner igen oss. 

(Mellanchef 1)  
 

Utöver informationsmaterial har de tagit extern hjälp för att skapa en diskussion kring 
strategin. För, som en av mellancheferna berättar, så handlar kommunikation om dialog och 
det är i den som förståelsen uppstår. När sedan förståelsen finns vet de anställda hur de ska 
hantera de aktiviteter som skapas utifrån strategin, eftersom de vet hur de ska förhålla sig till 
det.  För SKF är det väldigt viktigt att förmedla ut den nya strategin till alla anställda inom 
organisationen. En del mellanchefer har därför det som ett personligt mål att förmedla och 
utbilda i den nya strategin till de anställda som de ansvarar för. 
 

Det är workshops, information, man tar in andra personer som pratar om det så 
man får en diskussion om det och man diskuterar ”vad innebär det här för mig?”. 
Men så att säga, det är en process som pågår nu. Som är under 2017 och det ligger 
i till exempel mina personliga mål. 

(Mellanchef 5) 
 
En mellanchef berättar att denne lägger väldigt mycket tid på att skapa förståelse hos sina 
anställda, både vad gäller den nya strategin, men även för de förändringar som sker inom 
organisationen. Mellanchefen har försökt skapa förståelse genom en dialog med de anställda 
där de diskuteras vad strategin innebär i verkligheten, vad strategin betyder för den anställde, 

                                                
1 Utbildningsmaterial som mellancheferna tillhandahåller ifrån SKF:s ledning 
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samt vad den anställde kan bidra med. Mellanchefen anser att det är viktigt att förklara 
riktningen med den nya strategin, men även att få den anställdes syn på den. För, som 
mellanchefen berättar, så är det i det dagliga arbetet som det sedan ska avspeglas och det är 
därför viktigt att alla har förstått strategin och arbetar utifrån den.  
 
En mellanchef poängterar att det tar tid att implementera en ny strategi och att få alla anställda 
att förstå den. Denne anser att det är en process som måste ske kontinuerligt och som kommer 
att fortlöpa under hela året. En annan mellanchef upplevde att det uppstod en konflikt när den 
nya strategin skulle implementeras. Denne ansåg att det lades väldigt mycket fokus på arbetet 
med den nya strategin vilket resulterade i att det dagliga arbetet många gånger glömdes bort. 
Denne berättar att de i slutändan fick sänka ambitionsnivån med arbetet kring den nya 
strategin för att kunna hantera det dagliga arbetet.  
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5 Analys 
Sensemaking skapar mening till förändring genom kommunikation och uttryck av ord 
(Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Identifierat, utifrån resultatet, är att kommunikation på 
SKF är en viktig del i mellanchefernas dagliga arbete och att kommunikation skall leda till 
förståelse och handling. Tolkat är att mellancheferna utgör en viktig länk vid den vertikala 
kommunikationen. De övergripande målen sätts upp av SKF:s högsta ledning och det är sedan 
mellanchefernas ansvar att föra vidare dessa mål ner i organisationen och översätta dem till 
konkreta handlingar. Dessa mål ska sedan brytas ner på individnivå, genom att hantera det på 
detta sätt vill SKF lättare skapa en förståelse för de övergripande målen. Mellancheferna 
agerar i rollen som både sensemaker och sensegiver. Som sensemaker eftersom de måste 
förstå det som kommer ifrån de högre cheferna. Detta för att sedan agera sensegiver för att 
skapa en förståelse för sina operativa chefer och direktrapporterande anställda. De operativa 
cheferna blir därmed sensemaker i den bemärkelsen att de skapar förståelse för det som 
sensegivern, mellanchefen, givit dem.    
 

5.1 Trodriven sensemakingprocess 

5.1.1 Fortlöpande verksamhet 
Information på SKF skall röra sig snabbt både uppåt och nedåt mellan de olika chefsleden. 
Pulsmöten representerar en nyare mötesform vars uppgift är att på ett snabbt och effektivt sätt 
skapa en enhetlighet och förståelse inom avdelningen. Mellancheferna använder sig av 
pulsmöten för att, på ett effektivt sätt, skapa förståelse gentemot de operativa cheferna. Det 
går att utläsa från resultatet att de månatliga mötena har samma mål, mellanchefen skall arbeta 
för att skapa förståelse. Däremot är de månatliga mötena mer grundliga och djupdyker i 
ärenden som kräver mer tid. De operativa cheferna får därmed möjligheten att ställa frågor, 
argumentera och skapa sig en förståelse för beslut. De månatliga mötena skapar 
förutsättningarna, genom sociala interaktioner, för mellanchefen att agera sensegiver och de 
operativa cheferna att argumentera och föra dialog, i vilket det skapas sensemaking (Weick 
1995). Både mötesformerna gynnar sensemakingprocessen i den bemärkelse att de skapar rätt 
förutsättningar för ansikte-mot-ansikte interaktioner, vilket Weick (1995) anser är viktigt för 
att skapa en förståelse mellan sändare och mottagare. Det är betydelsefullt att få möjligheten 
till att föra argument och resonemang under möten, för att skapa en sensemakingprocess 
(Weick 1995). Utifrån resultat identifieras att SKF använder både pulsmöten och de månatliga 
möten för att skapa förståelse för detaljerat och övergripande arbete inom avdelningen. Detta 
skapar rätt förutsättningar för förväntningar cheferna har gentemot varandra och dess 
arbetsuppgifter.    
 
När målen sätts upp för operativa chefen sker det genom en dialog mellan denne och 
mellanchef. Weick (1995) anser att självförverkligande är en viktig drivkraft i en 
förändringsprocess och därför utgör även förväntningar en viktig komponent. Flera 
mellanchefer anser att de anställda har ett större engagemang om deras mål är baserade på 
intressantare arbetsuppgifter, vilket kan resultera i ett bättre utfall. Genom detta 
tillvägagångssätt vill mellanchefen därför skapa drivkraft hos de anställda som ska leda till att 
de uppsatta målen blir uppfyllda. Det finns därför de mellanchefer som har valt att acceptera 
mål som den anställde har föreslagit istället för att ta med mål som de själva anser är bättre, 
detta för att det är ett mål som den anställde visar stort intresse för vilket i sin tur skapar ett 
engagemang. När målen inte är mätbara och konkreta kan det leda till ytterligare problematik. 
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Problematiken uppstår då vid diskussion om måluppfyllnadsgraden. Bedömningen blir 
subjektiv, vilket kan leda till ett oense mellan mellanchef och operativ chef. Identifierat från 
resultatet är att det finns en mellanchef som väljer att ta saker i egna händer och sätta upp mål 
som endast är mätbara, för att undgå den subjektiva bedömningen. Mätbara mål anses dock 
inte alltid vara meningsskapande för de operativa cheferna och är inte målen 
meningsskapande hämnar det en trodriven sensemakingprocess (Weick 1995).  
 
Att utvinna signaler och avläsa sociala interaktioner är viktigt vid förståelse, och görs genom 
ansikte-mot-ansikte interaktioner (Weick, 1995). När kommunikationen inom SKF rör sig 
ifrån ansikte-mot-ansikte interaktioner och istället rör sig mot kommunikation över telefon 
eller internet tappar SKF en del av förståelseprocessen. Den informella kommunikationen 
öppnar för enklare utvinning av signaler och ger förståelse genom den sociala interaktionen, 
vilket enligt Weick (1995) är viktigt. Genom interaktioner skapas även den miljö i vilken 
chefer och anställda vistas i.  
 
Flera mellanchefer utnyttjar digitala kanaler som kommunikationsmedel istället för fysiska 
möten. Detta skall fungera som ett snabbt sätt att kunna stämma av och föra lättare 
diskussionen mellan de olika chefsleden. Tolkat utifrån resultatet är att förlorat går dock då 
den sociala interaktionen som präglas av ansikte-mot-ansikte interaktioner som skapas mellan 
sensegiver och sensemaker (Weick 1995, s. 39). Vikten med att kunna tolka och läsa av 
signaler (Weick 1995, s. 49) både inom förändring, men även inom kommunikation går 
förlorat när kommunikationen sker över telefon eller mail. Att SKF dessutom är ett 
internationellt företag, varav flertalet chefer har antingen överchefer eller operativa chefer 
placerade i andra länder, resulterar i att utvinnandet av signaler ytterligare försvåras då även 
kulturskillnader blir en påverkande faktor. När chefer är placerade utomlands hämmar det 
möjligheten att agera som bollplank för att diskutera idéer. När överchefen är placerad 
utomland genererar det ytterligare problem i det dagliga arbetet. En intervjuad mellanchef på  
SKF berättar att det fattas beslut från överchefen utan att denne är insatt i det dagliga 
verksamheten, vilket kan leda till att de beslut som fattas inte stämmer överens med den 
situation som för tillfället råder på avdelningen.  
 

5.1.2 Förändringsarbete 
Weick (1995) anser att det är viktigt att skapa tro och mening för förändring, vilket är ett 
ansvar som hamnar på mellanchefer. En del av de intervjuade operativa cheferna på SKF 
anser att de inte får möjligheten att uttrycka sina åsikter och få sina frågor besvarade. Detta 
resulterar i att de operativa cheferna inte förstår förändringen innan den genomförs och det 
skapas en osäkerhet. 
 
Identifierat är en bristfällighet av kommunikation till mellancheferna, vilket påverkar hur de 
kan agera sensegiver vid förändring. För att en anställd skall veta vad som förväntas av denne 
är det viktigt att sätta upp en målbild och definiera önskat utfall. Operativa chefer uppfattas, 
utifrån redovisat resultatet, istället hamna i skuggan av bestämmande processer. Det är 
mellanchefernas ansvar att skapa förståelse för operativa chefer, det genom formell- samt 
informell kommunikation. Vilket idag är problematiskt för mellancheferna eftersom de inte 
tillhandahålls med tillräckligt med information för att kunna skapa förståelse för de operativa 
cheferna. 
 



 

 41 

5.1.3 Strategiarbete 
I motsats till de omorganisationer som har genomförts, där kommunikationen har uppfattats 
som begränsad, har implementeringen av den nya strategin hanterats på ett helt annat sätt. 
Utifrån resultatet går det att utläsa att SKF:s ledning anser att det är viktigt att alla tolkar och 
förstår den nya strategin såsom SKF vill att den ska uppfattas. Detta för att alla därefter ska 
kunna arbeta enhetligt utifrån den nya strategin. Utifrån Weicks (1995, s. 20-21) 
identitetskonstruktion går att utläsa att strategin förändrar SKF:s identitet. Mellancheferna 
anses vara en viktig källa och ska utgöra en länk vid introducering av strategin bland de 
anställda. Stor vikt har lagts vid kommunikation där dialogen utgör en viktig faktor. Detta 
genererar att mellanchefen får utrymme att agera sensegiver. Genom bland annat workshops, 
där en tvåvägskommunikation är central, önskas det skapas en förståelse för den nya strategin. 
Mellancheferna har fått ta del utav informationsmaterial som de ska använda för att förmedla 
strategin, samt att de tillsammans med sina anställda ska arbeta för att alla ska förstå strategin 
och därefter arbeta utifrån den. Flera chefer anser att det är bra hjälpmedel och påpekar att det 
medverkar till att de vet hur de ska arbeta för att nå ut till sina anställda. 
 

5.2 Handlingsdriven sensemakingprocess 

5.2.1 Fortlöpande verksamhet 
Mellancheferna agerar sensegiver mot sina operativa chefer på daglig basis, varav de har 
ansvaret att föra vidare information uppifrån företagets högre chefer ner till de operativa 
cheferna, som då agerar sensemakers. Identifierat är dock att mellancheferna får axla rollen 
som sensemakers mot sina överchefer. Problematiken uppstår dock framförallt för de 
mellanchefer som har sin överchef placerad utomlands. När överchefen är placerad utomlands 
genererar det snabba beslut. Handling kommer före förklaring och mellanchefen måste 
därmed agera innan en uppfattning om beslutet. Weick (1995) benämner detta skede för en 
handlingsdriven sensemakingprocess som manipulation. Problematiken uppstår framförallt 
inom handlingsdriven sensemaking att det inte kommer någon förklaring för beslutet i 
förstahand, utan det är handlingen som är det primära. Mellanchefer med överchefer 
placerade på samma kontor har möjligheten att få en förklaring till beslut genom sociala 
interaktioner, alltså genom det så kallade korridorssnacket, och kan därifrån skapa sig en 
förståelse. De mellanchefer vars överchef är placerad utomlands ställs dock inför 
problematiken att driva de beslut som kommer från överchefen ner till sina operativa chefer, 
där mellancheferna ska axla rollen som sensegiver. Eftersom mellancheferna själva inte har 
fått samma möjlighet att skapa sig en förståelse som sensemaker gentemot övercheferna, blir 
det svårare för mellancheferna att agera som sensegiver för de operativa cheferna.  
 

5.2.2 Förändringsarbete 
SKF har de senaste åren genomgått en rad olika förändringar, omorganisationer och 
nedskärningar. Resultatet tyder på att dessa förändringar har påverkat chefer och anställda på 
flera olika sätt, både känslomässigt men även rent fysiskt i form utav omplaceringar. Flera 
chefer anser att den största anledningen till osäkerheten var att det inte kommunicerades 
tillräckligt med information från organisationen. Som Weick (1995) påpekar är det genom 
kommunikation och interaktion som meningsskapande sker.  
 
Flera mellanchefer har uttryckt att de har förståelse för att de inte kan involveras i alla beslut 
som tas. Det som däremot har framförts är en önskan att involveras samt få chansen att 
påverka vid beslut och förändringar som påverkar anställda inom deras egen avdelning. Detta 
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för att försöka reducera osäkerhet som lätt uppstår vid utebliven kommunikation. Tolkat från 
resultatet är, att genom att involvera och föra en dialog med de anställda blir det lättare att 
förklara och skapa en  förståelse hos de anställda. Annars kan det leda till att en vilja uppstår 
hos de anställda att arbeta mot förändringen som organisationen önskar genomföra. Första 
steget för att starta igång en sensemakingprocess är att ställa frågan “Vad händer här?” 
(Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005), att föra en dialog med sina anställda om vad som händer 
är svårt för mellancheferna eftersom de själva får ta del utav information väldigt sent eller att 
informationen är väldigt begränsad vid omorganisationer eller omplaceringar. I vissa fall är 
den helt utebliven tills dess att förändringen är genomförd. Steg nummer två i processen är 
agerande och baseras på frågan “Vad gör jag härnäst?”, vilket är minst lika viktigt i en 
sensemakingprocess (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Att få sina anställda att agera när 
frågan “Vad händer här? aldrig har introduceras eller förts en dialog kring skulle därför 
kunna upplevas som försvårad. 
 
Under intervjuerna har det framkommit att kommunikation är viktigt vid förändring, precis 
som Weick (1995) instämmer i. Identifierat är att flera utav de operativa cheferna anser att de 
inte får tillräckligt med information eller vetskap om vad det är som händer vid 
omorganisation. Resultatet tyder på att när organisationen och mellancheferna inte 
tillhandahåller operativa chefer med tillräcklig information leder det till att operativa cheferna 
vänder sig till andra operativa chefer eller medarbetare för att tillsammans skapa sig en 
uppfattning och konstruera en förståelse. Enligt Weick (1995) skapas förståelse via sociala 
interaktioner, därav bildas en uppfattning om den förändring som skall genomföras. 
Problematiken skulle dock kunna uppstå om de sociala interaktionerna och 
förståelseprocessen inte genomförs med sensegivern (mellanchefen) utan med andra 
sensemakers (operativa chefer), alltså bildas en förståelse med fel personer vilket skulle kunna 
hämma utvecklingen.  
 
Resultatet påvisar att det uppstår en svår situation för mellancheferna som inte tillhandahålls 
med tillräcklig information ifrån organisationen, de hinner inte själva genomgå en 
sensemakingprocess. De skall vidare med information till de operativa cheferna och där 
förklara vad det är som sker och reducera den osäkerhet som uppstår i dessa situationer. Det 
finns även situationer när mellanchefen, som sensegiver, får stå till svars för de förändringar 
och beslut som har fattats utav det högre ledet i organisationen, varav det blir mellanchefens 
uppgift att förmedla och ge en rimlig förklaring till. Detta kan bli en svår och utmanande 
uppgift för mellanchefen. Tolkat är att problematiken som uppstår för mellancheferna kan 
resultera i att det inte förmedlas en riktig förklaring till varför någonting sker och inte heller 
den grundtanke som fanns med förändring från början. Utebliven kommunikation från 
organisationen och mellancheferna om förändring skulle därför kunna resultera i att det inte 
ges någon förklaring alls till operativa chefer eller medarbetare. Det kan i slutändan leda till 
att de anställda försöker tolka och skapa sig en egen mening till det som förändras men som 
inte stämmer överens med den som SKF tänkt.   
 

5.2.3 Strategiarbete 
Identifierat från resultatet är att SKF:s mellanchefer inte arbetar med en handlingsdriven 
sensemakingprocess vid strategiarbete. De betonar vikten av att skapa en förståelse innan 
förändring sker, alltså genomförs en trodriven sensemakingprocess.   
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6 Diskussion 

6.1 Mellanchefen som länk 
SKF påvisar, likt tidigare forskning, att det är de högre cheferna inom organisationen som 
utformar strategin men att det sedan är upp till mellanchefen att översätta samt kommunicera 
det till sina anställda (se Mair 2005; Nielsen 2009). Floyd och Wooldridge (1999), Kagge 
(1997) samt Nonaka (1994) anser att mellanchefer befinner sig på en viktig position eftersom 
de fungerar som en länk mellan olika aktörer och chefsled. Detta stämmer överens även med 
vår undersökning. Mellancheferna på SKF anses utgöra en viktig roll i strategiarbetet och har 
fått som uppgift att kommunicera strategin till sina anställda. I strategiarbetet anser SKF:s 
ledning och dess mellanchefer, precis som tidigare forskning, att en tvåvägskommunikation 
utgör en viktig faktor. Detta eftersom det involverar samt bidrar till att skapa engagemang (se 
Khan & Khan 2011; Cameron och McCollums 1993). Målstyrning på SKF är toppstyrt, precis 
som med strategin. Det är dock mellanchefens uppgift att förmedla vidare dessa till sina 
anställda. Drucker (1955, s. 56) anser att det är viktigt att veta vad som ska mätas samt hur 
måttstocken för att mäta dessa mål ska utformas. Det är en aspekt som även cheferna på SKF 
anser är viktigt, men majoriteten av de intervjuade cheferna anser att det är svårt att sätta upp 
mätbara mål för de anställda, vilket även Uyterhoeven (1989) instämmer i. Dahlsten, Styhre 
och Williander (2005) anser att mellanchefer som inte får stöttning från högre chefer upplever 
målsättningsarbetet som svårare än de som får hjälp. Som tidigare nämnt har vår 
undersökning kunnat påvisa att mellancheferna upplever det som svårt att utforma bra mål. 
Vår undersökning kan dock inte påvisa att mellancheferna får hjälp eller stöttning från högre 
chefer, vilket skulle kunna vara en anledning till att de upplever det som som svårt med 
målsättningsarbetet.  
 

6.2 Påverkan på mellanchefens roll 
Mellancheferna på SKF kommunicerar med sina överchefer och de operativa cheferna genom 
flera olika kommunikationsverktyg och både informellt och formellt. Det som de flertalet 
chefer i studien har belyst är vikten av är den informella kommunikationen och framför allt 
kommunikationen som sker i det dagliga arbetet med sina anställda. Även tidigare forskning 
anser att den informella kommunikationen utgör en viktig kommunikationsform och som kan 
påverka relationen positivt mellan cheferna och de anställda (se Daft och Lengel 1983; Fay 
2011). Tidigare forskning har framfört att mellanchefens uppgifter bland annat består utav att 
kontrollera anställda (Se Mintzberg 1983; Harding, Lee & Ford 2014). Meier & Bohte (2000)  
är av samma åsikt och anser att ett större kontrollspann leder till att övervakningen av de 
anställda försvåras. De intervjuade mellancheferna har inte påpekat att deras uppgift är att 
kontrollera anställda, utan snarare, att genom kommunikation skapa förståelse. Flera 
mellanchefer har poängterat att antalet anställda som en mellanchef ansvarar för påverkar 
relationen till de anställda vilket stämmer överens med Wallin, Pousette och Dellves (2014) 
undersökning. Desto fler operativa chefer och direktrapporterande en mellanchef ansvarar för, 
desto mindre tid finns det för varje anställd. Det i sin tur påverkar hur mellanchefen uppfattar 
den operativa chefens situation och dagliga frågor, samt att tiden för att stötta minskar. 
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6.3 Mellanchefens roll i förändringsarbete 
Enligt Tourish & Robson (2006) väljer mellanchefen själv vad denne vill förmedla, vilket vi 
inte identifierar på SKF. Vårt resultat indikerar snarare att mellanchefen inte alltid 
tillhandahålls tillräckligt med information och att denne därför inte kan föra vidare 
information som den operativa chefen önskar, framför allt vid större förändringar. Beslut om 
förändringar kommer uppifrån den strategiska ledningen, men många gånger ska 
förändringarna implementeras nere i den operativa verksamheten. Mellancheferna besitter 
enligt Rouleau och Balogun (2011) viktig information, främst inom organisatoriska- och 
medarbetarfrågor. På SKF beslutas det dock många gånger om förändringar utan att involvera 
mellanchefen, vilket medför att de inte tar tillvara på den kunskap som mellanchefen besitter. 
Gunnardóttirs (2016) och Huy (2001) är också av åsikten att mellanchefen utgör en viktig 
resurs vid förändringsarbete, eftersom de befinner sig på en position där de kan förmedla och 
motivera de anställda. Vid förändringar på SKF tillhandahålls inte mellancheferna med 
information, vilket medför att de inte kan agera som de sensegivers. Gunnardóttirs (2016) och 
Huy (2001) indikerar att mellanchefen är i förändringsarbete. Att mellanchefen skulle 
förhindra förändringsarbete, vilket Harding, Lee och Ford (2014) skriver, stämmer delvis 
överens med vårt resultat. Detta uppstår främst när mellanchefen anser att det dagliga arbetet 
och en förändring står i konflikt med varandra. I dessa situationer kan därför ambitionsnivån 
komma att sänkas och resultat blir att det inte implementeras fullt ut. Det finns därför en del 
likheter med Styhre och Williander (2005) åsikt, att om mellanchefen inte förstår meningen 
med en förändring kan det leda till att den inte genomförs fullt ut. Armstrong-Stassens (2005) 
forskning påvisa att nedskärningsarbete många gånger får hanteras utav mellanchefen, men att 
mellanchefen samtidigt löper större risk för att bli avskedade än vad högre chefer gör. På SKF 
har det tidigare tagits bort ett helt chefsled vilket indikerar på att det stämmer, att 
mellanchefen löper större risk att bli avskedad, det är dock inget vi har haft som primärt syfte 
att studera i vår undersökning. En mellanchef poängtera dock att denne, som mellanchef, 
under denna osäkra period fick stötta och försöka dämpa oron som rådde bland de anställda. 
Samtidigt som denne berättar att mellancheferna på SKF själva var osäkra hur deras framtid 
på SKF såg ut, vilket stämmer överens med tidigare forskning.  
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7 Slutsats 
Konstaterat är att kommunikation utgör en grundsten för att skapa förståelse. Mellanchefen 
utnyttjar olika kommunikationsformer för att kommunicera med operativa chefer och 
anställda. Det sker både formellt och informellt. Mellanchefen kombinerar formella möten 
med informell kommunikation för att förmedla och skapa förståelse för den strategiska 
ledningens intentioner.  
 
Utifrån resultatet går det att utläsa att det skapas bättre förutsättningar när chefer och anställda 
är placerade i samma byggnad. Detta eftersom kommunikation och förståelse gynnas av 
daglig kommunikation och interaktion. Det i sin tur påverkar relationen positivt mellan de 
anställda och mellanchefen, vilket medför att det blir lättare att skapa engagemang.  
 
Flertalet mellanchefer poängterar att mål är en viktig aspek inom den fortlöpande 
verksamheten och är ett tillvägagångssätt för att skapa motivation för de anställda. Studiens 
resultat påvisar att mellancheferna upplever det problematiskt att sätta upp kvantifierbara och 
konkreta mål för de operativa cheferna. 
 
Samtidigt påvisar resultatet att om uppsatta mål inte är kvantifierbara eller konkreta finns det 
en risk i subjektiv bedömning vid uppfyllande av de operativa chefernas mål. Mellancheferna 
upplever att dessa otydligheter kan leda till en diskussion som inte anses nödvändig. Det finns 
därför de mellanchefer som väljer att utforma egna lösningar för att motverka problemet med 
mätbarhet. Samtidigt som det finns en risk att lösningarna påverkar motivationen, både 
positivt och negativt, hos de anställda. Negativt för att det skulle kunna innebära att mål inom 
vissa områden, som inte är kvantifierbara, väljas bort, men positivt för att det undviks en 
onödig diskussion. Samtidigt finns det en risk att målen och motivationen riktas åt ett annat 
håll än önskat från SKF om det väljs kvantifierbara mål framför kvalitativa mål.  
 
Det sker framförallt en handlingsdriven sensemakingprocess vid förändringsarbete. En 
förändring initieras många gånger utan förklaring eller förståelse. Mellancheferna upplever att 
det är svårt att förmedla information till de anställda eftersom mellancheferna många gånger 
inte involveras eller blir informerade om förändringar. Vid förändring- och 
implementeringsarbete, anser mellanchefer att det är viktigt att kommunicera bakgrund och 
anledning, innan arbetet startas igång. Detta för att kunna skapa en djupgående förståelse hos 
de anställda, vilket i sin tur kan medföra att förändringsarbetet underlättas. 
 
Vid strategiarbete använder SKF och mellancheferna sig av trodriven sensemakingprocess, 
detta eftersom de anser att förståelse och kommunikation är viktigt innan arbetet 
implementeras. Till skillnad från förändringsarbete, där förståelse kommer i andrahand, 
prioriteras förståelse vid strategiarbete på grund av önskan att hela SKF, oavsett position, 
skall arbeta utifrån samma strategi.  
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7.1 Vårt bidrag till forskning 
Vår undersökning bekräftar tidigare forskning, i flera avseenden, gällande mellanchefen och 
dess roll, men framhåller även nya aspekter. Framförallt inom målstyrning och 
förändringsarbete, kopplat till mellanchefen, genererar vår undersökning nya infallsvinklar 
intressanta att belysa.  
 
Tidigare forskning har framställt att mellanchefen arbetar mellan den strategiska ledningen 
och den operativa verksamheten med målsättning och målstyrning, vilket även vår 
undersökning påvisar. Vårt resultat och vårt bidrag belyser hur mellanchefen sätter upp mål 
för de operativa cheferna, samt vilken problematik det kan generera. Vår uppfattning är att 
tidigare forskning inte har belyst denna problematik, utan endast konstaterat att målsättning är 
en svår uppgift för mellanchefen.  
 
Det finns tidigare forskning som anser att det är en viktig, men svår uppgift för mellanchefen 
att sätta upp tydliga mål. Vår studie påvisar att de intervjuade mellancheferna på SKF 
instämmer med detta och anser att det är problematiskt att sätta upp konkreta och 
kvantifierbara mål. När målen inte är mätbara finns det en risk för subjektiv bedömning, 
vilket medför att det finns en risk för att en diskussion uppstår. Vi anser därför att målsättning 
är en aspekt, viktig att belysa, eftersom det är ytterligare en faktor som påverkar mellanchefen 
och bidrar till att mellanchefen befinner sig på en komplex position.  
 
Utöver att målsättning är problematiskt för mellanchefen, har vi genom vårt resultat, även 
uppmärksammat att förändringsarbeten sätter mellanchefen i en svår position eftersom 
mellanchefen många gånger tillhandahålls med information sent. Vår undersökning påvisar att 
de intervjuade mellancheferna på SKF anser att det är viktigt att först förankra en 
tankeprocess innan ett förändringsarbete genomförs, vilket vårt resultat påvisar att det idag 
inte görs på SKF. Tidigare forskningar, har till vår kännedom, inte belyst vikten vid att först 
förankra en tankeprocess, kopplat till förändringsarbete och mellanchefen. Att först förankra 
en tankeprocess anser cheferna skulle kunna bidra till att det först skapas förståelse för 
förändringen, samt att det leder till att de involverade parterna får möjlighet att bearbeta och 
acceptera förändringen.  
 

7.2 Goda råd till praktiken 

Vi har utformat några goda råd till SKF som grundas på de resultat som vår undersökning har 
påvisat. Dessa råd har framtagits för att underlätta för mellancheferna på SKF i deras arbete 
som länk mellan den strategiska ledningen och den operativa verksamheten.  
 

7.2.1 Dagliga kommunikationen 
Majoriteten av mellancheferna ser fördelar med att ha sin överchef och operativ chef placerad 
på samma kontor som sig själv. En anledning till att de anser att det är fördelaktigt är för att 
den dagliga kommunikationen möjliggörs, vilket är en faktor som flertalet av mellancheferna 
anser är väldigt viktigt. Av den anledningen anser vi att SKF, vid nyrekrytering eller 
omplaceringar, bör ha i åtanke om önskad chef eller anställd kan bli placerad på samma 
kontor som resterande avdelning. 
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7.2.2 Målsättning 
Majoriteten av alla intervjuade chefer har uttryck att det är problematiskt att utforma konkreta 
och mätbara mål. SKF bör därför se över hur de kan arbeta med att få mål att bli mer konkreta 
samt mätbara, men att målen samtidigt uppfattas som motiverande. Mellancheferna behöver 
därför få stöd och verktyg för att kunna sätta upp bra mål tillsammans med sina anställda.  

7.2.3 Förändringsarbete 
Utifrån vårt resultat anser vi att SKF bör involvera och kommunicera bättre vid 
förändringsarbeten. Förändringsarbeten präglas idag av omorganisationer varpå det påverkar 
både chefer och anställda på SKF. Om chefer och anställda får tillgång till information och 
kommunikation som berör dem själva kan det motverka osäkerhet. Det skapar istället 
förståelse för förändringen och en acceptans för förändringen, vilket resulterar i att 
förändringsarbetet kan underlättas.   
 

7.2.4 Strategiarbete 
Idag använder SKF en trodriven sensemakingprocess vid implementering av strategiarbete. 
Dock bör SKF vara införstådda i att alla inte har samma tro. Mellancheferna ska fungera som 
en länk vid strategiarbete, det är därför viktigt att implementeringen anpassas för att få 
mellancheferna att själva först tro på strategiarbetet, för att de i sin tur ska kunna förmedla 
strategin. Vi anser dessutom att SKF bör se över så att implementeringsarbetet inte står i 
konflikt med de dagliga uppgifterna eftersom det skulle kunna resultera i att 
implementeringen inte genomförs fullt ut.  
 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Då det finns lite forskning om hur mellanchefen arbetar som förmedlare mellan den 
strategiska ledningen och den operativa verksamheten, anser vi därför inte att vår 
undersökning har fyllt det gap till fullo. Vi anser däremot att vår undersökning bidrar till 
forskning om mellanchefen men att det finns utrymme att studera vidare inom detta område. 
Ytterligare ett förslag är att studera ovannämnda inom små till medelstora företag. 

Eftersom det i vår undersökning har framkommit att målsättning är en problematisk uppgift 
för mellanchefen, vilket bidrar till mellanchefens komplexa roll, anser vi framförallt att 
målsättning är intressant att studera vidare. Det hade det varit intressant att studera den 
problematik mellanchefen upplever när denne skall sätta konkreta och mätbara mål för 
operativa chefer. Förslag är att djupdyka i den omvandlingen av strategiska och finansiella 
mål från den strategiska ledningen till konkreta mål i den operativa verksamheten. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor mellanchef  
 
Om respondenten:  
● Vilka är dina arbetsuppgifter och ditt ansvar?   
● Hur många anställda är du ansvarig för?   

 
Kommunikation: 
● Hur ofta kommunicerar du med din chef över dig?  
● Hur ofta kommunicerar du med dina chefer under dig?  

 
Målstyrning;  
● Kan du berätta hur ni arbetar med målstyrning? 
● Hur mycket tid skulle du säga att du lägger på målstyrning? 
● Berätta gärna om hur det fungerar när du förmedlar mål som kommer uppifrån ner till 

dina underchefer? 
 
Förändring 
● Hur har du upplevt tidigare omorganiseringar?  
● Vilken roll/ansvar fick du ta? Vilken situation hamnade du i? 
● Får dina medarbetare/underchefer vara med och påverka? På vilket sätt då? 
● Hur påverkas det dagliga arbetet när det genomförs ett förändringsarbete?  

 
Översättning; 
● Ge gärna ett exempel på hur du arbetar för att omvandla mål till konkreta handlingar  
● Hur arbetar ni för att engagera era medarbetare vid exempelvis nya målsättningar?  

 
Övrigt: 
● Vad skulle du säga är dom största utmaningarna med att befinna sig mellan två chefer? 
● Hur upplever du de förväntningar som ställs på dig som mellanchef? Anser du dom 

rimliga? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor operativ chef 
Om respondenten:  
● Vilka är dina arbetsuppgifter och ditt ansvar?   
● Hur många anställda är du ansvarig för?   

 
Kommunikation 
● Hur ofta kommunicerar du med din chef över dig?  
● Hur ofta kommunicerar du med dina medarbetare som du är ansvarig för?  
● Hur såg ditt senaste möte ut med din övre chef? 

 
 
Målstyrning 
● I vilka sammanhang diskuterar ni målsättning? 
● Vem är det som sätter upp målen?  
● Berätta gärna om hur det fungerar när du förmedlar mål som kommer uppifrån till din 

chef 
● Hur tycker du att målen som sätts upp stämmer överens med verksamheten?  
● Hur anser du att fokus på målstyrning är kontra fokus på själva arbetsprocessen?  

 
Måluppföljning 
● Upplever du att du har tid för att se till att de uppsatta målen blir genomförda?  
● Hur räcker tiden till för övriga uppgifter? 
● Hur genomförs måluppföljning? 
● Vad vill du att dina medarbetare att de skall kommunicera tillbaka till dig? 

 
Förändring  
● Har du varit med om något tillfälle där det ska ske en stor förändring? Ge exempel 
● Vad tror du är den viktigaste biten för att en förändring ska kunna genomföras på ett 

bra sätt?  
● Är det något som du upplever som problematiskt med hänsyn till att du befinner dig 

längre ifrån beslutsfattarna? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor överchef X 
Om respondenten:       
● Vilka är dina arbetsuppgifter och ditt ansvar?   
● Hur många anställda är du ansvarig för?   

 
Om organisationen - mål 
● Hur arbetar organisationen med målstyrning? 
● Hur kommunicerar ni ut målen i organisationen? 
● Ser ni någon problematik som kan uppstå när målen färdas ner i organisationen?  
● Vilket ansvar lägger ni över på cheferna gällande mål till handling? 
● Kan implementeringsfasen (mål till handling) vara svår? kan du ge något exempel 
● Hur arbetar organisationen för att få med sina medarbetare att arbeta utifrån de 

uppsatta målen? Hur får ni era medarbetare att bli engagerade? 
● Hur arbetar ni med måluppföljning? 
● Upplever ni någon problematik gällande målstyrning? 

 
Om organisation - cheferna 
● Hur arbetar cheferna med varandra gällande målstyrning? 
● Hur gör ni för att skapa en enhetlighet i en så stor organisation som SKF? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor överchef Y 
Om respondenten:  
● Vilka är dina arbetsuppgifter och ditt ansvar?   
● Hur många anställda är du ansvarig för?   

 
Kommunikation: 
● Hur ofta kommunicerar du med din chef över dig?  
● Hur ofta kommunicerar du med dina chefer under dig?  
● Hur såg ditt senaste möte ut med dina chefer som du har under dig?  

 
Målstyrning;  
● Kan du berätta hur ni arbetar med målstyrning? 
● I vilka sammanhang diskuterar ni målsättning och vem är det som sätter upp målen?  
● Vilka mål arbetar ni efter?  
● Vad anser du är viktigast när när det kommer till att kommunicera ut målstyrning?  
● Har det skett någon förändring när det kommer till vilka mål som sätts upp och hur det 

sker? 
● Berätta gärna om hur det fungerar när du förmedlar mål som kommer uppifrån ner till 

dina underchefer? 
● Hur du får dina underchefer att arbeta utifrån de uppsatta målen?  

 
Förändring 
● Det har ju varit en del omorganisationer en anledning till det som vi har förstått det är 

för att platta ner organisationen, hur ser du på det? 
● Hur påverkar det kommunikationen i organisationen? (bättre, sämre?) 
● Upplever du att du får vara med och påverka?  

 
Översättning; 
● Ge gärna ett konkret exempel på hur du arbetar för att omvandla mål till konkreta 

handlingar  
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