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Abstract 
 
Research within temporary organizations has previously been predominantly focused on trust 

from the perspective of project managers. Hence we found it interesting to explore the 

importance of trust from the employees’ point of view. This study was conducted on the basis 

of employees in temporary organizations with the aim of determining whether a project 

manager is required to possess specific qualities to attain trust. Furthermore we examined the 

extent to which these qualities had equal impact on the creation of trust, whether or not only 

particular qualities are to be considered crucial in this process, and finally, the influence of 

trust on the temporary organizations’ ability to succeed with a project.  

 

Using a qualitative research method we have conducted eleven semi-structured interviews in 

which the collected data has been transcribed, analyzed and discussed in comparison to the 

study’s theoretical premises. We were then able to distinguish some specific characteristics 

that a project manager ought to possess in order to establish trust. Additionally through 

examining empirical data we could pinpoint certain traits identified by employees as integral 

to the process, namely: behavioral consistency, integrity, delegation, communication, 

demonstration of concern, knowledge and skills.  

 

The results indicated that employees in temporary organizations develop trust in a project 

manager based on individual needs and values. At the same time, however, certain factors 

could be distinguished as more primary than others and thus we decided to divide these 

factors into two categories: hard (primary) and soft (secondary). An additional conclusion was 

that trust creates both opportunities and obstacles within the temporary organization, forming 

an interesting basis for further studies. Moreover, it may be interesting to examine more 

thoroughly how to establish an initial trust within temporary organizations, as well as to 

extend our knowledge about the temporary organization and its special qualities and demands. 

 

Please note that the language in this study is Swedish.  
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II 

Sammanfattning 
 
Forskning inom temporära organisationer har tidigare fokuserat på förtroende från 

projektledarens perspektiv, därmed fann vi det intressant att undersöka vikten av förtroende 

utifrån medarbetarnas perspektiv. Syftet med studien har varit att, med utgångspunkt från 

medarbetare i temporära organisationer, undersöka om projektledare behöver besitta vissa 

specifika egenskaper för att skapa förtroende. Vidare att undersöka om dessa egenskaper har 

en lika stor påverkan av skapandet av förtroende eller om det enbart är vissa egenskaper som 

anses vara grundläggande.  

 

Med en kvalitativ forskningsansats har vi genomfört elva semi-strukturerade intervjuer där 

insamlad data sedan har transkriberats, analyserats och diskuterats och jämförts med studiens 

teoretiska utgångspunkter. Vi kunde därefter urskilja vissa specifika egenskaper som en 

projektledare bör besitta vid skapandet av förtroende. Av insamlad empiri fann vi olika 

benämningar för egenskaper hos en projektledare som kunde kategoriseras. Till följd av detta 

identifierade vi istället egenskaperna som faktorer vilka medarbetarna hävdade vara av vikt 

vid skapandet av ett förtroende. Dessa kategorier var; konsekvent beteende, integritet, 

delegering, kommunikation, visande av intresse och kunskap och kompetens.  

 

Resultatet pekar på att förtroende för en projektledare skapas utifrån individuella behov och 

värderingar. Samtidigt kunde vissa faktorer urskiljas som mer primära än andra, vilket bidrog 

till att dessa delades upp i två kategorier, hårda faktorer (primära) och mjuka faktorer 

(sekundära). Ytterligare slutsats blev att förtroende skapar både möjligheter och hinder i en 

temporär organisation vilket är en intressant aspekt att forska vidare kring. För vidare 

forskning är det även intressant att studera mer ingående kring hur man skapar ett initialt 

förtroende i temporära organisationer men även att man fördjupar sin kunskap kring 

temporära organisationer och dess speciella utformning och krav.  
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1 Inledning 
 

I inledningen som följer behandlas studiens teoretiska bakgrund som resulterar i 

problemdiskussion och syfte. Inledningsavsnittet introducerar även centrala begrepp och 

teorier som rör förtroende, temporära organisationer och projektledning.  

 

Eventbranschen är en av Sveriges mest expansiva branscher och har en marknad som hela 

tiden växer (Sterner 2012). När branschen utvidgas skapas en större konkurrens och det är 

viktigt att företag kan sticka ut i mängden och leverera det kunden önskar. När man inom 

eventbranschen arbetar med temporära arbetsformer skapas det inför varje event ett nytt 

projekt med given tidsram och tydliga mål. Det krävs att mycket arbete presteras på kort tid 

vilket skapar press på samtliga medarbetare i projektgruppen att vara effektiva. I projekten 

sätts temporära projektgrupper ihop beroende på vilken kompetens som krävs. Projektledare 

arbetar tillsammans med sina medarbetare med målet att ständigt skapa kreativa produktioner 

som överträffar varandra.  

 

Sättet att se på projektledarens roll i projektgrupper och inom event har förändrats. En 

projektledare har det övergripande ansvaret och måste arbeta aktivt med att skapa 

förutsättningar för ett effektivt samarbete. Det är inte bara kontroll på projektet och dess mål 

som är viktigt längre, projektgruppens välbefinnande är minst lika viktigt för framgång 

(Bryde 2005).    

 

Till följd av en allt mer konkurrenskraftig bransch arbetar individer allt mer för personliga 

karriärsmål. Organisationer som arbetar i temporära projektformer omfattar turbulenta 

arbetsförhållanden och resulterar ofta i osäkerhet hos medarbetare (Guzzo & Dickson 1996). 

Det är viktigt att projektledaren styr och leder gruppen i en gemensam riktning men det är 

framförallt viktigt att man som ledare skapar förtroende hos sina medarbetare. Förtroendet 

skapar i sin tur mer motivation som bidrar till viljan att nå gemensamma mål och ett gott och 

välfungerande samarbete (Willemyns 2003). Förtroende tros vara en viktig grundpelare i 

bildandet av en framgångsrik projektgrupp, då det i tidigare forskning belysts att det är en 

viktig del i att skapa en utvecklande arbetsmiljö. (Warrick 1981; Holtz & Harold 2008; 

Willemyns 2003). En aktuell fråga i sammanhanget är hur projektledaren ska utnyttja 

förutsättningar för att nå förtroende från sina medarbetare. 

 

Genom vår utbildning Event Mangement har vi studerat och fattat intresse för projektledning 

som ämne. I samband med utbildningen genomförde vi en praktikperiod på vars ett 

eventföretag där vi fick upp ögonen för ämnet ytterligare. Under praktikperioden har vi samlat 

på oss egna funderingar och upplevelser kring projektledning och förtroende. Vi har upplevt 

vikten av ett gott ledarskap för att nå ett lyckat resultat men även upplevt situationer där 

ledarskapet ibland brustit och där vi känt att förtroende i de flesta av fallen saknats. Vi har 

därför i denna studie valt att fördjupa oss i förtroende och vad ett förtroendefullt ledarskap 

innebär. Undersökningen kommer behandla förtroende, och medarbetarnas upplevelse av 

förtroende.  Ett förtroendefullt ledarskap bidrar med möjligheter och mer stabila och goda 

förutsättningar för såväl företaget som personlig framgång. 
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Temporära organisationer och dess ledare 

 

Enligt Packendorff (1995) är de förutbestämda tidsramarna en av skillnaderna mellan en 

temporär organisation och en permanent organisation. En temporär organisation har alltid en 

bestämd början och ett bestämt slut.  En projektgrupp måste skapa ett fungerande samarbete 

oavsett tidsramarna, vilket innebär att förutsättningarna för ett gott samarbete snabbt kan 

komma att förändras (ibid.). Den begränsade tidsramen skapar utmaningar för projektledaren 

som trots denna måste kunna leda projektgruppen mot projektets mål (Tyssen et al. 2013). 

Uppgifterna mellan temporära och permanenta organisationer skiljer sig åt då temporära 

organisationers uppgifter ofta är unika och permanenta organisationers uppgifter ofta går i 

repetition (Plackendorff 1995). Bakker et al. (2013) redovisar att projektgrupper som ska 

samarbeta under en längre tid kommer att bete sig annorlunda mot projektgrupper som är 

skapade för kortare projekt. Detta mycket på grund av deras olika tidsramar, där en kortare 

tidsram har en tendens att skapa större fokus på nutid snarare än dåtid. En kortare tidsram 

påverkar därmed förtroendeprocessen då det i temporära organisationer inte finns utrymme 

för långsiktiga intryck (Munns 1995). 

 

Generellt så fokuserar en ledare antingen på uppgifter eller på relationer. Definitionerna för 

ledarskap är många men i de flesta fall definieras ledarskap som en process som utformas 

genom interaktion med medarbetarna där man arbetar mot gemensamma mål och 

förhoppningar (Notar et al. 2008; Vroom & Jago 2007). Hur relationen i ett team fungerar vid 

arbete tillsammans grundar sig enligt Turaga (2013) på hur förtroendet och tilliten i en grupp 

är uppbyggd. Tilliten och förtroendet som medarbetarna har till varandra samt till ledaren 

påverkar gruppens prestation och det är medarbetarna som tillskriver ledaren dess legitimitet 

(Vroom & Jago 2007). Turaga (2013) påpekar vikten av att ledare inte undervärderar 

processen att skapa tillit och förtroende inom en grupp, då tillit och förtroende skapar en 

känsla av tillhörighet för gruppmedlemmarna. Ett bra ledarskap är särskilt viktigt i temporära 

organisationer där projektledarens ledarskap ses som den övervägande faktorn för projektets 

framgång (Tyssen et al. 2013). 

 

1.1.2 Förtroende 

 

Begreppet förtroende beskrivs av Mayer et al. (1995) som accepterandet av att en individ 

möjligtvis kan behöva ta en risk för en annan individ. Förtroendet är inte att ta en risk i sig 

utan det är att visa på viljan att ta en risk för en annan. Individen som ger förtroende blir 

samtidigt sårbar då det finns något att förlora. För att förstå varför vissa människor kan vara 

mer förtroendeingivande än andra undersöker Mayer et al. (1995) de olika attributen hos 

förtroendeingivande personer. Tidigare forskning visar att kredibilitet påverkades av två 

faktorer; expertis och förmågan att verka förtroendeingivande. Medan senare forskning 

beskriver att förtroende grundar sig i förväntningar på en annan persons beteende baserat på 

personens explicita och implicita påståenden (ibid.). Därefter redovisas flertalet 

undersökningar att förmågan att verka förtroendeingivande grundar sig på tre faktorer; 

kompetens, generositet och integritet (ibid.) 

 

I slutet av 50-talet började forskare undersöka vikten av förtroende hos en ledare och hur det 

gav förutsättningar för lednings- och organisationseffektivitet (Fann et al. 2009). Det påvisas 

att kommunikation spelar en stor roll när det kommer till att skapa förtroende för ledare inom 
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en organisation samt att det skapar positiva effekter på individer, grupper och organisationers 

resultat. En ytterligare positiv effekt är att det ökar engagemang och förbättrar 

kunskapsspridning bland de anställda (Fann et al. 2009). Baserat på en annan undersökning 

gjord av Henderson (2008) ges förklaringen att en ledares förmåga att genom kommunikation 

avläsa medarbetare och förmedla information bidrar till större tillfredsställelse samt lagkänsla. 

Även Gladstein (1984) redovisar att öppen kommunikation, stöd, aktivt ledarskap, träning och 

erfarenhet är uttryck som förknippas med en grupps prestation och tillfredställelse. Andra 

forskare som kommit med samma slutsats är bland annat Whitener et al. (1998) som redovisar 

en modell över faktorer som påverkar förtroendet där kommunikation ses som en viktig del. 

Modellen tar bland annat upp hur korrekt och riktig information som kommuniceras från 

ledare har den starkaste relationen till förtroende för projektledare. Medarbetare ser 

projektledare som förtroendeingivande när det som kommuniceras är korrekt, förståeligt och 

tillgängligt (ibid.). 

 

Willemyns (2003) menar att en förtroendeingivande ledare är någon som visar uppskattning 

för sina medarbetare. Ledaren är även mån och omtänksam om medarbetarnas välbefinnande 

både på ett arbetsrelaterat samt ett personligt plan. Vidare hävdar man att ledare som kan 

kombinera mentorskap men också påvisa god kompetens ofta är de som får störst förtroende. 

Transparent och öppen kommunikation mellan ledare och medarbetare visar sig också vara en 

starkt bidragande faktor till ökat förtroende (ibid.). Även Whitener et al. (1998) stärker detta 

och menar att uppvisande av intresse i andras välbefinnande är en stor del av det 

förtroendeskapande beteendet.  

 

Få ledare har insikt i hur mycket de kan influera och påverka sina medarbetares prestation och 

motivation (Warrick 1981). Ledare kontrollerar både genom personliga- och materiella 

belöningar samt straff som ofta formar medarbetarnas beteenden och påverkar deras 

prestation, motivation och attityd. Warrick (1981) understryker att en ledare kan påverka en 

medarbetares självbild och potential på både ett positivt eller negativt sätt genom att vara 

uppmuntrande, ge bra support, vara inkonsekvent eller kritisk. En ledare påverkar även sina 

medarbetares hälsa och energinivå genom att antingen skapa en arbetsmiljö fylld av 

stimulerande uppgifter eller en arbetsmiljö fylld av rädsla och oro. Inverkan av ledarstil når 

större proportioner då följderna hos samtliga medarbetare koncentreras och påverkar hela 

gruppens prestation och effektivitet (ibid.). Brian et al. (2008) presenterar en studie vars 

resultat indikerar att de anställdas reaktioner på olika ledarskapsstilars beslut var beroende av 

de enskilda ledarnas förtroende. Det bevisades även att ju högre förtroende de anställda hade 

hos ledaren desto mer upplevde man att ledarnas skäl till ett beslut var uppriktigt. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Då det kring vårt valda ämne, projektledning i eventprojekt, råder bristfällig forskning och 

tidigare studier att hänvisa till grundas denna studie på teori från liknande ämnen. På grund av 

bristfällig forskning blir det även problematiskt att hitta väsentliga studier kring hur relationen 

mellan medarbetare och projektledaren inom specifika eventprojekt upplevs. För att finna 

forskning som blir relevant för vår studie har vi sökt oss utanför ramarna av ämnet 

eventprojekt och därmed fått undersöka situationer eller konstellationer som liknar området. 

Dessa i form av exempelvis ledarskap i temporära organisationer, skapa förtroende i team 

samt relationen mellan medarbetare och ledare. Vidare benämns härmed eventprojekt som 

temporära organisationer. 
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Warrick (1981) påpekar att en ledare inverkar på medarbetarnas hälsa då denne har möjlighet 

att skapa olika former av arbetsmiljöer. Den skapade arbetsmiljön påverkar i sin tur hela 

gruppens prestation och effektivitet. Det talas även om att relationen mellan medarbetarna och 

en ledare är av stor vikt för att generera framgång. Utöver detta poängterar även Bakker et al. 

(2013) att tidsramarna för ett projekt inverkar på projektgruppens samarbete. I stressiga 

arbetsmiljöer spelar förhållanden inom gruppen en stor roll för hur man genomför ett bra 

arbete. Då vi själva genom egna erfarenheter som medarbetare i temporära organisationer 

upplevt problematiken av stressade arbetsförhållanden är vi medvetna om vikten av att 

medarbetare får respekt och förtroende från sin projektledare. Vi har även upplevt tvärtom, 

hur viktigt det är att projektledaren känner förtroende från sina medarbetare för att utöva ett 

bra ledarskap och betydelsen av att gruppen arbetar tillsammans, något som även Turaga 

(2013) påpekar. Turaga (2013) hävdar även att relationen som finns inom en grupp skapar en 

känsla av en tillhörighet som motiverar och inspirerar gruppens medlemmar till att arbeta mot 

ett uppsatt mål. Tilliten och förtroendet som finns inom en grupp leder till att man arbetar väl 

tillsammans och att gruppens prestation sätts i fokus istället för gruppmedlemmarnas 

individuella prestation.  

 

Problematiken som ligger till grund för vår uppsats utifrån dels ifrån egna upplevda 

erfarenheter där vi själva upplevt bristen på förtroende samt att det är ett ämne där det finns 

bristfällig forskning. 

  

1.3 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med vår studie är att bidra med en tydligare bild av vilka egenskaper en projektledare 

bör besitta för att inge förtroende sett ur medarbetarnas perspektiv. Samt att diskutera vilka 

potentiella följder förtroendet skapar inom den temporära organisationen. Mer specifikt 

fokuseras studien på temporära organisationer i eventbranschen. 

 

Syftet har resulterat i följande frågeställningar: 

 

- Finns det specifika egenskaper hos projektledare som inger förtroende?  

- Vilka hinder och möjligheter utgör förtroendet i temporära organisationer? 

 

2 Metod 
 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för valet av ansats samt design av studien. Därefter 

ges en beskrivning av semistrukturerade intervjuer och metod för datainsamling. Vidare 

återges tillvägagångssättet för insamling av det empiriska materialet samt dess bearbetning 

som ligger till grund för studien. Slutligen klargörs etiska avväganden och studiens 

tillförlitlighet diskuteras tillsammans med en metodreflektion.   

 

2.1 Val av ansats och design av studien  

 

För att kunna besvara våra frågeställningar fann vi det lämpligt att genomföra en kvalitativ 

undersökning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Syftet med vår hermeneutiska ansats var 

att finna en giltig och gemensam förståelse av empirin. Forskningsintervjun är ett samtal om 
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den mänskliga världen där den muntliga diskursen förvandlas till texter som skall tolkas 

(Kvale & Brinkmann 2009). Vi har valt en kvalitativ metod där vi genom ett induktivt 

förhållningssätt får möjlighet att använda oss av öppnare frågor och tillåta mer utförliga svar. 

 

Med denna studie avsåg vi undersöka hur förtroendet från medarbetare till projektledare 

förhåller sig i temporära projekt. Då fokus för studien kretsat kring medarbetarnas uppfattning 

om förtroende, har det varit av vikt att respondenterna fått svara fritt på intervjufrågorna för 

att få större bredd och djup i empirin. I intervjuerna har vi fokuserat på att utforska 

medarbetarnas uppfattning om förtroendet till projektledaren. Syftet var att skapa kännedom 

om förtroende och förtroendefullt ledarskap. Vi ville veta om de hade förtroende till sin 

projektledare, hur förtroendet skapats och vad de trodde påverkade förtroendet.    

 

Vi planerade att genomföra intervjuerna på tre olika företag med fyra respondenter från 

vardera, det vill säga totalt 12 respondenter. På grund av att det var svårt att få tid med vissa 

respondenter utökade vi företagen till sex stycken men behöll det ursprungliga antalet 

respondenter. Under intervjuerna spelades respondenternas svar in. Vi reserverade oss från 

start för att vissa intervjuer kunde komma att ske över telefon men önskvärt var att samtliga 

intervjuer skulle hållas på plats på företagen. Intervjuernas utformning har alla utgått från 

samma intervjumall (se Bilaga 1). Sammanställningen på var och en av intervjuerna har skett 

inom de närmsta 24 timmarna och resultaten fördes in i en redan konstruerad analysmall. 

 

2.2 Intervjuform  

 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjuform framför en striktare 

strukturerad intervju eller enkät, vilket enligt Bryman och Bell (2011) leder till öppnare 

svarsutrymmen samt att intervjun blir mer flexibel. Genom detta vill vi i större utsträckning 

kunna bortse från vår egen påverkan. Vi är dock medvetna om att vår inverkan inte helt går att 

förbise då vi utformar både intervjumall samt tolkar empiri. 

   

Valet av intervjuform motiverades av att när det är flera intervjuare inblandade i fältarbetet 

skapar semistrukturerade intervjuer en minimering av misstolkningar (ibid.). Vi utgick från en 

mall med frågor som är identiskt utformad för alla respondenter och som samtidigt ger 

möjlighet till att ställa följdfrågor under intervjun.  

 

2.3 Datainsamling 

 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer i insamlingen av vår empiriska grund. Detta 

mycket på grund av eget intresse av att skapa en så djup förståelse som möjligt av hur 

förtroende skapas. Datainsamlingen från respondenterna förhöll sig till ett målinriktat urval 

för att skapa en likformighet mellan urval med forskningsfrågor (Bryman & Bell 2011). 

Datainsamlingen begränsades till de medarbetare som arbetar under projektledaren i 

temporära projekt.  

 

Syftet uppnåddes tack vare att intervjuformen gick att anpassa. Detta var viktigt då fokus låg 

på att samla in respondenternas upplevelser och intryck vilket krävde att de kunde besvara 

frågorna med viss frihet. 
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2.4 Tillförlitlighet och validitet 

 

Bryman och Bell (2011) tar upp att kvalitativa studier ska bedömas och värderas efter andra 

kriterier än vad kvalitativa forskare använder sig av när det gäller kvaliteten för reliabilitet 

och validitet. Kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering värderas 

genom hela vår studie. Vid genomförandet av vår kvalitativa studie har vi agerat i god tro och 

inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet av slutsatserna från 

undersökningen. 

 

Samtliga intervjuer har spelats in för att inte missa några viktiga detaljer. Transkriberingen 

har tolkats efter respondenternas eget språk. Intervjumallen (se Bilaga 1) har utformats för att 

underlätta identiska förutsättningar för resultatet. Intervjufrågorna var noggrant reflekterade 

och diskuterade med handledare. Detta för att säkerställa att vi valt frågor som hänger 

samman med syftet till studien. 

 

Under intervjuerna eftersträvades trovärdighet och ödmjukhet från intervjuaren. Vi önskade 

att samspelet mellan intervjuare och respondent under intervjutillfällena skulle bidra till 

genomtänkta och ärliga svar från respondenterna. Intervjuerna planerade att genomföras på 

respondenternas egna arbetsplatser för att underlätta deras deltagande i studien.  I vår studie 

går det inte att utesluta att vi som forskare tolkat svaren på ett individuellt sätt. Vi anser även 

att vi fått teoretisk mättnad då samtliga intervjuer resulterade i liknande svar (Bryman 2011).  

 

2.5 Urval 

 
Respondenterna valdes utifrån ett strategiskt urval för att skapa en överensstämmelse mellan 

urval och forskningsfrågor (Bryman & Bell 2011). I det strategiska urvalet anses de 

respondenter som används ha den största kunskapen inom det berörda området (Kvale & 

Brinkmann 2009). De främsta krav vi hade på respondenterna var att alla under perioden för 

vår intervju skulle vara anställda på ett eventföretag. Studiens fokus ligger på att frambringa 

ett fördjupat kvalitativt innehåll. 

 

Valet av företag gjordes med kravet att verksamheten främst skulle vara organiserad i 

projektform. Det var även önskvärt att övervägande delen av projekten skulle vara temporära. 

Vi menar att allt för långa projekt har fler likheter med en permanent organisation där den 

temporära tidsramen saknas.   Intervjuerna skedde på sex olika företag för att undvika att låsa 

undersökningen till ett och samma företag. Dessa företag valdes efter tillgänglighet och via 

tidigare bekantskaper. Samtliga företag överensstämde med fastställda kriterier gällande 

respondenter. De kriterier som fastställts var att respondenten skulle arbeta under en 

projektledare i en projektgrupp.  

 

För att få tillgång till företagen inledde vi med att söka upp personer med titel som 

produktionsledare, koordinator samt projektassistent. Därefter ringde vi dessa personer för att 

sedan följa upp med ett mejl där vi beskrev vårt syfte. Vi fokuserade inte på att ha en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män utan valde de personer vi ansåg passade bäst och de vi 

lättast hade tillgång till. 

 

Studien har begränsats till att enbart beröra medarbetarna i projektgruppen och inte 

projektledaren. Den för undersökningen avgränsade tidsperioden var en betydande faktor för 

hur många intervjuer det var möjligt att genomföra. Då avsikten var att få ett tillräckligt 
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omfattande underlag till analysen av det insamlade materialet ansågs 12 personer vara rimligt 

(Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2009).  

 

2.6 Genomförande 

 
I syfte att få en så fördjupad kunskap som möjligt inom ämnet och för att kunna skapa ett 

intervjuunderlag med hög relevans inleddes litteraturundersökningarna i ett tidigt stadium. I 

och med att vi gjorde en grundlig litteraturgenomgång skaffade vi oss en bred teoretisk ram. 

Vi identifierade en modell som vi valde att ha som utgångspunkt (se Figur 1.0).  

 

Intervjumallen (se Bilaga 1) utformades med ett förhållandevis högt mått av standardisering. 

Frågorna utformades utifrån fem kategorier vi ansåg relevanta. För att skapa ett brett 

svarsutrymme formulerades frågorna relativt öppet. När en teoretisk bakgrund samt 

intervjuguide skapats kontaktade vi urvalet av respondenter. Ett inledande samtal gjordes med 

ett efterföljande mejl. I mejlet framgick syftet tillsammans med information om intervjun och 

avtalad tid. Det inkluderades även tre exempelfrågor för att skapa en uppfattning hos 

respondenten om vad som förväntades och hur upplägget skulle se ut. 

 

Intervjuerna utfördes på företag på tre olika geografiska platser i Sverige; Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Detta på grund av att få så stor spridning mellan företagen som möjligt. 

Vi genomförde intervjuerna var för sig för att hinna med så många som möjligt då 

tillgängligheten inte alltid inföll på bra tider. Intervjuerna genomfördes även individuellt för 

att skapa ett bättre samtal och för att respondenterna inte skulle påverkas av varandra.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes med hänsyn till individens integritet och hölls avskilt eller i 

ett stängt rum. Innan intervjun presenterades bakgrunden och syftet med studien och vad 

intervjuerna skulle användas till. Vi informerade även om att det som sades under intervjun 

skulle behandlas konfidentiellt och att samtliga intervjuer skulle anonymiseras. Vi valde att 

spela in intervjuerna för att förstärka reliabiliteten och för att ha ett bra underlag till tolkning.  

Samtliga respondenter samtyckte till att intervjuerna spelades in. 

 

Intervjuerna inleddes med frågor som rörde respondentens bakgrund på företaget och i 

branschen. De fick även fritt berätta vad de tyckte om branschen i helhet. Därefter ställde vi 

frågor kring projektledarens kompetens och hur viktig respondenterna ansåg den vara. Vi 

ställde frågor kring projektgruppen för att skapa en tydligare bild av hur de arbetade i projekt. 

Respondenterna beskrev vilka egenskaper som efterfrågas inom ledarskap och hur de ser på 

förtroende. Som avslutning fick de även beskriva olika situationer som fått dem att tappa 

förtroendet. Då intervjuerna genomfördes med bekanta samt obekanta respondenter var det 

även av stor vikt att ge respondenterna liknande bemötande och frågor ställda på liknande sätt. 

 

2.7 Transkribering och bearbetning av material 

 

Bearbetningen av det insamlade materialet startades direkt efter genomförda intervjuer. 

Transkribering senast 24 timmar efter genomförd intervju för att hålla intrycken färskt i 

minnet. En av intervjuerna resulterade i bortfall så vi valde att transkribera 11 av 12 

intervjuer. De 11 som transkriberades var alla relevanta och vi ansåg att vi nådde det syfte vi 

eftersträvat i dessa intervjuer.  
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Transkriberingen resulterade i omfattande textmaterial vilket vi använde oss av och läste 

igenom ett flertal gånger i analysen. Bearbetningen blev som en innehållsanalys då vi utifrån 

det transkriberade materialet kategoriserade textinnehållet samt plockade ut nyckelord (Kvale 

& Brinkmann 2009). Textmaterialet användes vid analysen där vi knöt samman 

respondenternas svar med teori. Vi analyserade svaren utifrån den modell vi valt att använda 

som utgångspunkt (se Figur 1.0) och la även till förtroende samt förtroendefullt ledarskap som 

två betydande kategorier. 

 

Vi har eftersträvat att presentera respondenternas svar så exakt som möjligt men de har 

normerats till skriftspråk. Dock har meningsbyggnad och ordföljd bevarats så mycket som 

möjligt. Med hänsyn till respondenternas integritet valde vi att inte skriva ut namnen och de 

refereras till som medarbetare 1-11. 

  

2.8 Etiska aspekter 

 

Samtyckeskravet, informationskravet, konfidentiella kravet samt nyttjandekravet (Bryman 

2011) har vi tillämpat och haft i åtanke genom studiens gång. Informationskravet rör 

betydelsen av att informera respondenten om syftet med studien och säkerställa att han eller 

hon var införstådd, vilket vi också var noga med att försäkra oss om vid samtliga intervjuer. 

För att få så bra och uttömmande svar som möjligt ville vi att intervjupersonen skulle känna 

sig trygg i situationen. Därför informerade vi även om hur informationen skulle nyttjas och att 

allt material skulle behandlas konfidentiellt.  

 

Det som kan kritiseras är det faktum att viss del av respondenterna är personer som vi på 

något sätt känner eller har haft kontakt med tidigare. Dock bedömer vi att vi fick liknande 

svar från samtliga oberoende av tidigare bekantskap.  Därför anser vi detta inte vara en faktor 

som påverkat svaren.  

 

Samtyckeskravet anser vi vara uppfyllt då vi både vid telefonsamtal samt vid efterföljande 

mejl fått ett godkännande och accepterande från respondenten att medverka. Deltagandet i 

studien har inte varit tvingande och därför påstår vi att samtliga respondenter godkänt 

medverkan frivilligt. 

 

2.9 Metodreflektion och diskussion 

 

Genom att vi använde semistrukturerade intervjuer bidrog det till att vi kunde sätta oss in i 

respondentens vardag och se situationer och händelser med deras ögon (Bryman & Bell 

2011). Därmed ifrågasätts ifall en kvalitativ metod förlorar ett objektivt perspektiv och att det 

kan ha skapats ett tunnelseende där man endast tänker ur respondentens synvinkel. Denna 

aspekt har dock varit viktig under hela vår studie, då ett objektivt perspektiv är en 

förutsättning för genomförandet av studien.  

 

Vi menar att det hermeneutiska förhållningssättet var rätt val då det var den ökade förståelsen 

för förtroendeskapande vi sökte. Förtroendeskapandet är något som bygger på den enskilda 

individens upplevelse kring fenomenet och därav skulle positivistiska och mer objektiva 

undersökningsmetoder skapa trubbiga resultat. Hermeneutiken tillåter ett samspel mellan 

respondent och intervjuare vilket också har visat sig leda till möjligheter att få förståelse för 

det vi sökt. 
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Innan genomförandet av intervjuerna samlades information in om hur semistrukturerade 

intervjuer kan genomföras på bästa sätt. Intervjuer av den typen kan ibland få en negativ 

effekt av att bli alltför detaljerade vilket leder till att tid läggs på att tyda irrelevant 

information (Bryman & Bell 2011). En annan nackdel av detta tillvägagångssätt är att de är 

tidskrävande att transkribera samt att det kan vara svårt att få tillgänglighet till företag. Vi 

anser oss inte tytt irrelevant information i samband med intervjuerna. Däremot har de tagit 

lång tid att transkribera och tillgängligheten var något sämre än önskat. Av samtliga 12 

intervjusamtal upplevdes 11 framgångrika. En intervju räknas som bortfall då vi ansåg att 

medarbetaren saknade erfarenhet av att arbeta under en projektledare. Resterande intervjuer 

resulterade i innehållsrika och relevanta svar.  

 

Genom en kvalitativ metod samt en hermeneutisk ansats har vi använt oss att det personliga 

mötet för att få respondenternas svar som krävs för våra frågeställningar. En fördel ansågs 

även vara att träffa samtliga respondenterna personligen vilket ledde till att vi kunde läsa av 

stämning, kroppsspråk, reaktioner samt få en allmän bild av respondentens omgivning. 

 

Vi eftersträvade att i största utsträckning bestämma plats för intervju i samråd med 

respondenten. Detta skapade enligt oss en mer avslappnad intervju. Något som kan ses som en 

fördel är den bekantskap vi hade till några av respondenterna. Dessa samtal fick bättre flöde 

och stämningen var avslappnad redan från början och det var lätt att genomföra intervjun. 

Dock kan det även ha varit en nackdel då det är lätt att som intervjuare ta en mer okritisk 

ställning där relevant information kan tas förgivet och inte ifrågasättas (Bryman 2011). 

 

I forskningsöversikten visade det sig att det finns många olika ansatser och teorier att 

undersöka. Det är svårt att mäta förtroende i en kvantitativ studie då det är ett abstrakt 

begrepp. Därav anser vi att ett kvalitativt förhållningssätt har givit denna studie störst 

reliabilitet. Vi har dock inte kunnat uttala oss om i vilken utsträckning olika faktorer påverkar 

skapande av förtroende. Detta är något vi endast kunnat spekulera kring i vår diskussion. 

 

3 Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel presenterar de teorier som vi anser nödvändiga vid undersökning av 

medarbetarnas upplevelse av hur projektledare skapar förtroende. I utgångspunkt med de 

förutsättningar som den temporära organisationen innebär. Vi avser att i detta kapitel 

introducera begrepp som tidigare kan vara obekanta för läsaren och ge uppsatsen en 

teoretisk plattform. Den teoretiska plattformen ämnar vi sedan använda för att tolka 

resultatet av vår empiriska undersökning samt utveckla till att gälla i temporära projekt. 

 

3.1 Kännetecken för en temporär organisation 

 

Forskare har sedan 2000-talet börjat likställa definitionen av projekt med definitionen av en 

temporär organisation. Turner och Müller (2003) beskriver projekt som ”en kombination av 

mänskliga och icke mänskliga resurser som sammanstrålar i en temporär organisation för att 

uppnå ett specifikt syfte”. Den förklaringen innebär att man kan se ett projekt som en 

temporär organisation (ibid.). I denna studie har vi valt att fokusera på den temporära 

organisationen. Många teoretiker är överens om vilka egenskaper som skiljer en temporär 

organisation och en permanent organisation åt (Packendorff 1995; Turner & Müller 203; 

Tyssen et al. 2013). 
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Den första och mest omtalade egenskapen är att en temporär organisation alltid har projekt 

med en förutbestämd tidsram med en början och ett slut (Packendorff 1995; Turner & Müller 

2003). Tidsramarna i en temporär organisation påverkar förutsättningarna för projektgruppen 

att lyckas med sitt uppdrag och är en central del i det arbete som projektgruppen genomför.  

Tidsramen påverkar och utmanar även projektledarens förmåga och kunskap i att leda 

projektgruppen mot uppdragets mål (Tyssen et al. 2013). 

 

Den andra egenskapen är att en temporär organisation alltid arbetar med ett unikt uppdrag 

som skall genomföras. Uppdragen betraktas som unika då det aldrig finns ett uppdrag som har 

samma synvinkel och samma utgångspunkt med samma resurser (Packendorff 1995). 

 

Den tredje egenskapen är att en temporär organisation består av resurser som utför uppgiften. 

Där räknas även de mänskliga resurserna in. Utöver projektgruppen hittar projektledaren även 

externa experter inom olika områden som krävs för uppdraget (Turner & Müller 2003; Tyssen 

et al. 2013).  

 

Dessa tre egenskaper leder ofta till att temporära organisationer präglas av vissa utmaningar 

som sedan kommit att karaktärisera en temporär organisation (ibid.). Brist på organisatoriska 

rutiner är vanligt förekommande i temporära organisationer då varje uppdrag är unikt. Det kan 

även förekomma brist i variationen av mänskliga resurser då olika expertis och kunskaper 

krävs till olika uppdrag vilket leder till att gruppkonstellationen i en temporär organisation 

hela tiden förändras. På grund av ständig cirkulation av mänskliga resurser i en temporär 

organisation hävdas det att många uppdrag genomförs utanför auktoritära hierarkier vilket 

man menar kan tänja på gränser inom organisationer (ibid.). 

 

3.2 Projektledaren 

 

Ledarskap är ett ämne som intresserar många forskare men det råder olika teorier om vad ett 

bra ledarskap egentligen innebär (Vroom & Jago 2007; Warrick 1981; Tyssen et al. 2013). 

Vroom och Jago (2007) menar dock att de flesta teorier definierar ledarskap som en process 

av att kunna påverka. Enligt Warrick är det idag forskning kring ledarstilar och 

situationsanpassat ledarskap som dominerar litteraturen. Teorier om ledarskapets egenskaper 

har fallit åt sidan då det är svårt att identifiera en enhetlig lista på egenskaperna (Warrick 

1981). 

 

Teorier om projektledning och ledarskap i temporära organisationer är däremot begränsade. 

Därför har teori hämtats främst från mer generella ledarskapsteorier. Ett flertal forskare tar 

dock upp att de temporära arbetsformerna utgör särskilda utmaningar för ledarskap då 

långetablerade ledarskapsformer och tillvägagångssätt inte alltid fungerar i temporära former 

(Tyssen et al. 2013).  

 

Tyssen et al. (2013) segmenterar ledarskap i organisationer till tre kategorier; 

personorienterade tillvägagångssätt, situationsanpassat ledarskap och interaktionsorienterade 

ledarskapsteorier. Tyssen et al. (2013) tar även upp att det är skillnad på att vara projektledare 

för en permanent organisation och för en temporär organisation. Ledaren i en temporär 

organisation har mindre auktoritet och kan inte utnyttja skalan av hierarkisk makt över sina 

medarbetare, på samma sätt som ledare kan göra i permanenta organisationer (ibid.). 
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Ledarskap ses som förmågan för en individ att kunna influera, motivera och få andra att sträva 

framåt mot effektivitet och framgång. Skillnaden mellan att vara ledare och medarbetare är 

graden av påverkan eller inflytande (Tyssen et al. 2013). Forskning visar att de flesta inte ser 

ledarskapet som ett attribut utan mer som kvaliteten på rollen denne tar i ett specifikt socialt 

system (Gibb 1947).  Ledarskap är ett samspel mellan den sociala situationen och ledarens 

personlighet där dessa två funktioner interagerar (ibid.). Ledarskap ses också som en process 

av komplexa interaktioner mellan ledare och anhängare, med fokus på relationer, interaktion 

och subjektiv uppfattning (Tyssen et al. 2013). Processen kan även användas för att motivera 

människor till att arbeta tillsammans och genom samarbete åstadkomma stora saker.  

 

I temporära organisationer är bra ledarskap särskilt viktigt, där projektledarens ledarskap ses 

som den övervägande faktorn för projektets framgång (ibid.). Vroom och Jago (2007) menar 

även att det kan leda till ett mer effektivt team och en effektiv organisation. Trots vikten av ett 

bra ledarskap är det få ledare som förstår den fulla betydelsen av exakt hur mycket deras 

ledarstil kan påverka prestationsförmågan och tillfredställelsen hos sina medarbetare. Ledaren 

kontrollerar det personliga, via materiella belöningar och bestraffningar som ofta resulterar i 

hur de anställda beter sig, hur de uppträder samt deras attityder (Warrick 1981). Ledarna kan i 

hög grad påverka medarbetarnas självkänsla antingen positivt eller negativt genom att vara 

stöttande, rättvisa och uppmuntrande. De kan också påverka negativt genom att inte vara 

stöttande eller vara inkonsekvent och kritisk (ibid.). Forskning visar att ledaren till och med 

kan påverka medarbetarnas hälsa och nivå av energi genom att skapa antingen ett 

stimulerande arbetsklimat eller ett fyllt med spänningar och rädslor (ibid.).  

 

3.3 Förtroende 

 

Det är inte förvånande att så pass många forskare är intresserade av att identifiera 

mekanismen genom vilken förtroende i ledarskap utvecklas, likaså vilka faktorer som 

blockerar byggandet av förtroende. Nyckeln till hög effektivitet hos organisationer sägs ligga 

hos ledaren och dennes förmåga att skapa just förtroende och en av grundstenarna i en ledares 

förmåga att vara effektiv beror då på hur väl dennes medarbetare litar på honom eller henne 

(Burke et al. 2007). Förtroende är en av de mest frekvent undersökta konstruktionerna inom 

organisationslitteratur idag (ibid.). 

 

Enkelt sett kan förtroende förklaras som ett beslut av en individ att bli sårbar för eller 

beroende av någon i syfte av ett delat positivt resultat (Munns 1995). Förtroende är ett 

koncept som har fått uppmärksamhet i stora delar av samhällsvetenskapen. De olika 

uppfattningarna härleds från olika teoretiska ståndpunkter vilket leder till att varje disciplin 

skapar sin egen ram och perspektiv av fenomenet, utan att egentligen artikulera de olika 

parametrarna i ramen (Lewicki & Bunker 1995). En förvånansvärt liten insats har gjorts för 

att försöka sammanföra de olika perspektiven eller definiera huvudrollen som förtroende ändå 

spelar i olika samhällsprocesser (ibid.).  

 

Munns (1995) tar upp vikten av förtroende mellan individer i temporära organisationer. För 

att kunna skapa ett så framgångsrikt resultat som möjligt i de projekt som genomförs är 

förtroende en väsentlig del. Mayer et al. (1995) menar att om en ledare har förtroende för sina 

medarbetare behöver han eller hon inte lägga ner någon tid på att övervaka arbetet. Munns 

(1995) menar vidare att ett projekt inte enbart behöver förtroende mellan medarbetarna utan 

även utåt sett. Kunden som väljer att anlita de individer som ska utföra arbetet blir sårbar och 

måste lita helt på att resultatet blir så bra som möjligt. Brist på förtroende kan därför resultera 
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i att företag inte får fler uppdrag (ibid.). Även prestationsförmågan har visat sig öka om det 

finns förtroende i projektgruppen (Mayer et al. 1995).  

 

”Figur 1.0” visar en bild över vilka faktorer som påverkar förtroendet och är skapad av 

Whitener et al. (1998). De har använt sig av teorier som menar att förtroende är grundat i 

socialt utbyte och att genom upprepat utbyte av fördelar mellan två individer utvecklas 

förtroendet. Teorin bidrar även med en användbar synpunkt för att utreda de underliggande 

motivationsmekanismerna i initialt förtroende. Då projektledare och medarbetare även är 

involverade i ett ekonomiskt utbyte har Whitener et al. (1998) även inkluderat teorier som 

berör bland annat kontroll och översikt. Dessa teorier förklarar ledarens beteende och hur det 

påverkar medarbetarnas uppfattning av förtroende.  

 

Modellen som Whitener et al. (1998)  har skapat är inte framtagen för att förklara förtroendet i 

temporära organisationer utan är mer generell. Vi har dock valt att använda oss av den som 

utgångspunkt då vi märkt att många av nyckelorden används i ett flertal teorier (Whitener et 

al. 1998; Mayer et al. 1995). Vi har även valt att lägga till kunskap och kompetens som 

påverkande faktorer. Detta på grund av att vi dels, genom egna erfarenheter, anser dem 

påverka förtroendet men också på grund av att kunskap och kompetens nämns i ett flertal 

teorier som berör förtroendeskapande faktorer (Lee et al. 2010; Kelloway et al. 2012; 

Gillespie & Mann 2005; Mayer et al. 1995). Följande stycken kommer alltså behandla 

konsekvent beteende, integritet, delegering, kommunikation, visande av intresse samt 

kunskap och kompetens. 

 

 

 
 

Figur 1.0 Förtroendeskapande modell 

Baserad på Whitener et al. (1998 s. 519). 
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3.3.1 Konsekvent beteende 

 

Konsekvent beteende är en viktig aspekt av förtroende och kan beskrivas med ord som 

förutsägbarhet och tillförlitlighet (Whitener et al. 1998). Då förtroende reflekterar 

accepterandet hos en individ att utsätta sig för sårbarhet av en annan är det i många lägen 

viktigt att den andra individen uppvisar ett konsekvent beteende (Mayer et al. 1995). Om 

projektledare beter sig konsekvent i olika situationer kan medarbetarna lättare förutse framtida 

beteende. Medarbetaren kan med tiden lära sig förutse beteendet vilket leder till ett ökat 

förtroende (Whitener et al. 1998). 

 

Ett konsekvent beteende kommer göra att medarbetarna ökar sitt risktagande i arbetet men 

även i förhållandet med projektledaren. Förutsägbart och positivt beteende förstärker alltså 

nivån av förtroendet (Graen & Uhl-Bien 1995 i Whitener et al. 1998). 

 

Konsekvent beteende, integritet och ett rättvist beteende är ofta inkluderat i teorier om 

förtroende (Mayer et al. 1995). Brist på konsekvent beteende bör ifrågasätta projektledarens 

värderingar menar Mayer et al. (1995) då det har en relation till integritet.  

 

3.3.2 Integritet 

 

Konsekvent beteende och integritet har vissa likheter. Det är viktigt att båda delarna påvisar 

en konformitet med uppfattningen hos medarbetaren. Däremot reflekterar konsekvent 

beteende tillförlitligheten och förutsägbarheten hos projektledaren baserat på tidigare 

handlingar. Integritet reflekterar överensstämmelsen i vad projektledaren säger och vad 

projektledaren gör (Whitener et al. 1998).  

 

I ett förhållande mellan en projektledare och medarbetare observerar medarbetaren 

konformiteten mellan vad projektledaren säger och vad den gör. Genom observationerna 

skapar medarbetaren en uppfattning om projektledarens integritet, ärlighet och moral 

(Whitener et al. 1998). Relationen mellan integritet och förtroende involverar medarbetarens 

uppfattning av att projektledaren håller fast vid principer som medarbetaren accepterar. I den 

förtroendeskapande processen är det den uppfattade nivån av integritet som är viktig snarare 

än anledningarna till hur uppfattningen skapas (Mayer et al. 1995).  

 

Mayer et al. (1995) gör ett påstående att integriteten hos projektledaren är något som påverkar 

förtroendeskapandet redan från början. Den uppfattade integriteten hos projektledaren är alltså 

avgörande för hur förtroendet byggs upp. 

 

3.3.3 Delegering 

 

För att man som ledare skall kunna delegera arbetsuppgifter eller arbetsområden till sina 

medarbetare är det viktigt att man vet att medarbetarna har tillräcklig kompetens för att 

genomföra uppgiften. Därmed måste man som projektledare skapa en relation till 

medarbetarna för att skapa kunskap om dennes kapacitet (Turaga 2013). 

 

Det är viktigt att samtliga medarbetare i gruppen är väl införstådda med sina egna samt andras 

uppgifter och ansvar. Turaga (2013) menar att för att skapa förtroende är det av vikt att man 
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inte lägger sig i sina medarbetares uppgifter och att man som ledare ger medarbetarna frihet 

och eget ansvar att genomföra de delegerade uppgifterna. 

 

Projektledaren måste kunna känna av och delegera uppgifter till de medarbetare som har 

tillräckligt med kunskap för att klara av uppgiften självständigt. Vilket oftast sker när 

kompetensen blivit hög samtidigt som man blivit hängiven projektgruppen och projektet 

(ibid.). Det poängteras att ledarskapsstilen ändras allt eftersom medarbetarens kompetens och 

motivation ändras.  Om ledarskapsstilen inte matchas med medarbetarens behov minskar 

motivationen och därmed medarbetarens kvalité på arbetet då medarbetaren känner sig 

frustrerad och kvävd. Även känslan av att utvecklas saknas (ibid.). Kelloway et al. (2012) 

förespråkar vikten av att skapa en relation mellan projektledaren och medarbetaren. 

Relationen påverkar i hög grad medarbetarens prestation och välmående och därmed 

förtroendet för projektledaren. 

 

Ju mer påverkan och delaktighet som en medarbetare har i ett beslut desto mer uppskattning 

och förtroende visar medarbetaren till ledaren. Speciellt när det rör sig om medarbetarnas 

egna uppgifter (Whitener et al. 1998). Genom att en medarbetare får vara delaktig i beslut 

känner han eller hon sig sedd och behövd (ibid.). 

 

3.3.4 Kommunikation 

 

Teorier som berör kommunikation har identifierat tre faktorer som påverkar den 

förtroendeingivande uppfattningen; korrekt information, förklaringar till beslut och öppenhet. 

Korrekt och riktig information har den starkaste relationen med förtroende för projektledare 

vid jämförelse med andra variabler (Whitener et al. 1998). Medarbetare ser projektledare som 

förtroendeingivande när det som kommuniceras är korrekt, förståeligt och tillgängligt. Även 

relevanta förklaringar och anpassad återkoppling leder till en högre nivå av förtroende (ibid.).  

 

Det har visat sig att om projektledare tar sig tid att förklara sina beslut utförligt samt har en 

öppen kommunikation där de delar med sig av tankar och idéer med sina medarbetare får mer 

förtroende i gengäld (ibid.). 

 

3.3.5 Visande av intresse 

 

Uppvisande av intresse i andras välbefinnande är en stor del av det förtroendeskapande 

beteendet (Whitener et al. 1998). Mayer et al. (1995) stärker det påstående med att godhet och 

generositet spelar en stor roll. Enligt Whitener et al. (1998) är det tre faktorer som bygger upp 

uppfattningen av det visade intresset. Den första faktorn är omtänksamhet och lyhördhet. Den 

andra faktorn är att projektledaren förväntas agera på ett sådant sätt som skyddar 

medarbetarens intressen. Den tredje och sista faktorn är att projektledaren tar tydligt avstånd 

från att utnyttja andra i fall som endast gagnar egna intressen (ibid.).  

 

Projektledare kan bygga ett förtroende genom att undvika opportunistiskt och egocentriskt 

beteende menar Whitener et al. (1998). De bör visa omtanke om medarbetarens intressen och 

behov men även be om ursäkt för orättvisa konsekvenser (ibid.). 
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3.3.6 Kompetens och kunskap 

 

Kunskapen och kompetensen som en projektledare besitter påverkar medarbetarnas åsikter 

om dem och skapar i sin tur förtroende (Turaga 2013). Även kunskapsdelningen mellan 

ledaren och medarbetarna bidrar till att skapa förtroende mellan parterna. När både 

medarbetare och projektledare besitter kunskap som gynnar den andre och ett utbyte sker ökar 

förtroendet (Lee et al. 2010).  

 

Ledarstilen som projektledaren använder sig av har en direkt påverkan på förtroendet i en 

projektgrupp. Att ha förmågan att anpassa ledarstilen efter situationer skapar flest positiva 

effekter på förtroendet till projektgruppen (ibid.). Projektledare önskar ofta skapa en miljö där 

kunskap delges vilket bidrar med respekt till projektledaren men även internt i projektgruppen 

(Lee et al. 2010; Kelloway et al. 2012). En miljö där man delger sin kunskap menar Kelloway 

(2012) bidrar även till att medarbetare slappnar av och fokuserar på sitt arbete samtidigt som 

man är tillgänglig för att delge kunskap och hjälpa andra i projektgruppen.  

 

Enligt Gillespie och Mann (2005) har en ledare som förmedlar och utstrålar kunskap och 

kompetens större sannolikhet att skapa förtroende. Detta bekräftas även av Mayer et al. (1995) 

som anser det vara en nyckel för att en ledare skall få förtroende. Lee et al. (2010) poängterar 

att när medarbetarna litar på sin projektledare, då rädsla eller misstänksamhet försvunnit, 

känner de sig tillräckligt trygga för att delge sin eventuella spetskompetens inom ett visst 

område. 

 

3.4 Förtroende i temporära organisationer 

 

Ett flertal teorier om förtroende gör gällande att förtroende utvecklas successivt över tiden och 

antas starta på en låg nivå för att stegvis öka (McKnight et al. 1998; Mayer et al. 1995; 

Whitener et al. 1998). McKnight et al. (1998) har dock genom omfattande empirisk forskning 

presenterat en intressant paradox. Då ett visst resultat förväntades blev de i sin forskning 

förvånade över hur högt förtroendet ändå är i ett tidigt stadium. Högt initialt förtroende är då 

paradoxalt när förtroende är något som förväntas vara lågt till en början. 

 

Bekantskap, delade upplevelser, ömsesidiga avslöjanden och uppfyllda löften har tidigare 

bildat den förtroendeskapande processen (Meyerson et al. 1996). Nu ligger fokus på 

temporära grupper, menar även Meyerson et al. (1996), och hur de skapar en viss typ av 

förtroende som kallas ”Swift trust”. ”Swift trust” tolkar vi som initialt förtroende och beskrivs 

som en unik form av en gemensam uppfattning och relatering till känslor som sårbarhet, 

osäkerhet, risk och förväntning (ibid.). Meyerson et al. (1996) menar att medarbetare i en 

temporär organisation inte har tid att etablera ett förtroende över tiden utan det måste finnas 

där från första stund. Förtroende beror i hög grad på en persons vetskap om att förtroende 

finns mellan medarbetarna och ökar i sin tur chanserna till ett lyckosamt projekt (McKnight et 

al. 1998). Högt initialt förtroende beror enligt McKnight et al. (1998) på förväntningar om de 

övriga gruppmedlemmarnas beteende. Förtroendet är även beroende av vilket tidigare 

sammanhang gruppmedlemmarna kommer ifrån.  

 

McKnight et al. (1998) redovisar en teori över skapandet av initialt förtroende. Initialt 

förtroende mellan individer baseras inte på upplevelser med, eller förstahandsinformation om 

den andra personen. Det baseras snarare på individens mottaglighet av förtroende eller 

grundläggande åsikter hos individen som möjliggör förtroendet (ibid.).  
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Då tiden i temporära organisationer ofta är begränsad skapas förtroendet genom att 

medarbetarna i projektgruppen agerar så som det förväntas av dennes roll. Därför är det även 

viktigt hur projektledaren agerar i sin roll (Meyerson et al. 1996). Meyerson et al. (1996) 

hävdar vidare att medarbetarnas förtroende i en temporär organisation är förknippat med 

individernas roller snarare än till de specifika personerna. Munns (1995) styrker tidsaspekten 

och att den påverkar förtroendeprocessen då det inte finns utrymme för långsiktiga intryck 

inom organisationen. Trots tidsramen tvingas man i temporära organisationer att ge tillit till 

nya medarbetare efter en kort tid. Munns (1995) hävdar också att det är projektledarens 

uppgift att ha tillräckligt med kunskap om medarbetarna för att kunna skapa en god atmosfär 

som gagnar projektets framgång. 

 

Meyerson et al. (1996) menar att om en medarbetare visar förtroende i ett samarbete resulterar 

det i att resten av gruppen beter sig på ett specifikt sätt och förtroendet för varandra ökar. Det 

skapar sedan en spiral av ömsesidigt förtroende. Meyerson et al. (1996) samt McKnight et al. 

(1998) påpekar båda att det ofta finns en allmän uppfattning i temporära projektgrupper att de 

är sammansatta efter rationella beslut kring kompetens och erfarenhet. Vilket i sin tur leder till 

acceptans och minskar risken att medarbetarna betvivlar varandras kompetens. 

 

4 Empiri och analys 
 

I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet som erhållits vid de 11 genomförda 

intervjuerna. Det flätas samman med de teoretiska utgångspunkterna. Respondenternas 

åsikter och upplevelser beskrivs i den löpande texten men tydliggörs även på flertal ställen 

genom citat. Svaren analyseras i samband med reflektion till referensramen. 

  

4.1 Medarbetarens uppfattning av förtroendet 

 

När frågan ställdes om vad förtroende är, användes ord som tillit, hängivenhet, engagemang, 

trygghet, kompetens och erfarenhet. Munns (1995) förklarar förtroende som ett beslut av en 

individ att bli sårbar för eller beroende av någon i syfte av ett delat positivt resultat. Samtliga 

respondenter svarar att de har förtroende för sin nuvarande projektledare. En medarbetare 

menar även att hon skulle kunna lita på sin projektledare med sitt liv medan många 

respondenter påpekar vikten av att projektledaren säger till om medarbetaren gör rätt eller fel. 

Finns det förtroende i projektgruppen är det något som kommuniceras öppet. Medarbetare 4 

förklarar förtroende som: ”[…]att våga släppa in någon. Att se personens kompetens och 

potential. Ett starkt ord, men att våga lita på någon att personen faktiskt gör det som den ska.” 

 

Munns (1995) tar upp vikten av förtroende mellan individer i temporära organisationer. För 

att få ett så framgångsrikt resultat som möjligt är förtroende en av de viktigaste grundstenarna. 

Mayer et al. (1995) menar att om en ledare har förtroende för sina medarbetare behöver denne 

inte känna behovet av kontroll. Om förtroendet är stort behöver ledaren inte lägga ner någon 

tid på att övervaka arbetet. En av respondenterna förklarar att förtroendet brister om 

projektledaren tar över en uppgift som medarbetaren fått ansvar för från början. Medarbetare 

9 styrker detta och förklarar varför förtroende är extremt viktigt:  

 
”Blir man ifrågasatt hela tiden minskar motivationen till att jobba hårt. Den som inte har förtroende för 

andra tror inte att de kommer utföra sina uppgifter. Om man måste jaga på alla andra hela tiden kan man 
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inte heller genomföra sina egna uppgifter. Effektiviteten ökar och man presterar ett bättre resultat om alla 

räknar med att alla kan sköta sin del. Det är viktigt att det finns öppenhet så alla vågar ställa frågor.” 

(Medarbetare 9) 

 

Nyckeln till hög effektivitet hos organisationer sägs ligga hos ledaren och dennes förmåga att 

skapa just förtroende och en av grundstenarna i en ledares förmåga att vara effektiv beror då 

på hur väl dennes medarbetare litar på honom eller henne (Burke et al. 2007). Som 

produktionsledare måste man lita blint på att någon har uppsikt över exempelvis kalkylen eller 

budgeten. Jobbet som produktionsledare blir meningslöst om man inte har någon som driver 

projektet och har ansvar för helheten menar medarbetare 9. 

 

Vi frågade om en speciell situation när medarbetaren kände att han eller hon fick förtroende 

för sin projektledare. Medarbetare 9 och 10 svarade: 

 
”Jag får ofta saker jag aldrig gjort förut och då i takt med att man har gjort något bra då får man en ny 

uppgift som kanske är lite svårare. Så har jag fått ta mig an den och hela tiden visa att jag kan och vill och 

det gör ju att jag känner att får förtroende.” (Medarbetare 9) 

 
”Det visade sig att vi hade dubbelgjort allting och att vi tänkt exakt lika. Till slut sa hon att nästa gång får 

jag fixa allt själv. När hon kände att hon kunde släppa på kontrollen fick jag förtroende för henne.” 

(Medarbetare 10) 

 

Respondenterna beskriver olika situationer när de får förtroende och vad det är som har 

bidragit till det förtroendet de har.  Respondenterna beskrev även olika situationer när de 

tappat förtroendet och vad det är som har orsakat bristen på tillit. De menar att förtroende 

inom hela projektgruppen är viktigt. Medarbetare 3 beskriver en situation där två medarbetare 

i projektgruppen hade ansvaret över en uppgift som glömdes bort. Detta skapade konflikt och 

hela projektet blev svårjobbat och infekterat. Medarbetare 9 beskriver en liknande situation 

och tillägger: ”Det slutar med att den personen får ta de mindre viktiga uppgifterna som man 

också måste kontrollera väldigt mycket.”  

 

4.2 Förtroendefullt ledarskap 

 

Vid granskning av det empiriska materialet kan vi utläsa att merparten av respondenternas 

svar på frågan ”vad förtroendefullt ledarskap innebär” var det vanligaste svaret att våga 

släppa ansvar. Även betydelsen av att projektledaren ska kunna lita på att delegerat arbetet 

blir genomfört, utan att kontrollera (medarbetare 9). Medarbetare 3 utvecklar och påstår att 

förtroendefullt ledarskap är när man ger medarbetare ansvarsdelar och beskriver detta i en 

metafor av en tårtbit.  

 
”Du blir projektledare över din egen tårtbit liksom. Det kan vara flera tårtbitar. Men vi jobbar med ett 

projekt nu till exempel där projektledaren har övergripande ansvar för alla dagarna, men sen så delar hon 

in folk i de olika dagarna så att man har varsin ansvarsdel per dag och område.” (Medarbetare 3) 

 

Förtroendefullt ledarskap benämns även vara när man som projektledare delegerar nya 

ansvarsområden och fyller medarbetarna med stöd och uppmuntran (medarbetare 4). Vilket 

har stöd i Warrick (1981) som påpekar att ledaren har stort inflytande på medarbetarens 

självkänsla, både positivt och negativt. I tillägg till ovan nämnda egenskaper beskriver 

respondenterna även förtroendefullt ledarskap med känslan av tillit och att man utstrålar ett 

lugn samt har självförtroende.  

 



 

- 19 - 

Alla egenskaper som respondenterna beskriver i samband med förtroendefullt ledarskap är 

faktorer som har en direkt påverkan på respondentens arbete och välmående. Warrick (1981) 

påpekar att det är få ledare som har en insikt om hur mycket en ledare kan påverka 

medarbetare beroende på hur man agerar i vissa situationer.  

 

4.3 Faktorer vid skapande av förtroende 

4.3.1 Konsekvent beteende 

 

Vid analys av det empiriska materialet kan det utläsas att ett konsekvent beteende från 

projektledaren är en viktig faktor för att skapa förtroende. Vid svar på frågan om vilka 

egenskaper man värdesätter hos en projektledare framkommer egenskaperna strukturerad och 

ordningsam. Vilka vi anser vara framträdande egenskaper vid ett konsekvent beteende. 

Whitener et al. (1998) påstår att ett konsekvent beteende leder till att man lättare kan utläsa 

och förutse ett beteende, som med tiden skapar förtroende. Detta påstående anser vi stärks av 

beskrivningar som: ”att projektledaren har en tydlig plan för projektets riktning” (medarbetare 

5) eller ”man måste hålla kursen framåt” (medarbetare 4).  

 

En annan egenskap som kan utläsas som betydelsefull är projektledarens förmåga att utstråla 

ett lugn i kritiska situationer samt att man är konsekvent i det beteendet.  

 
”Vad som än händer, så ska man alltid vara lugn och ha stoneface även om du blir nervös inombords så 

måste man bara ha stoneface. Man måste bara tänka att man är ju den som har kontakten med alla i teamet 

det är som om man sitter på ett flygplan och man ser att flygvärdinnan blir orolig då bli ju alla andra 

oroliga, är flygvärdinnan lugn så blir alla andra lugna...” (Medarbetare 6)  

 

Som spindeln i nätet är det alltså viktigt att kunna behålla lugnet i kritiska situationer, men det 

påpekas även av medarbetare 7 att projektledaren måste ha förmågan att kunna peppa och 

motivera medarbetarna i övriga situationer. Respondenterna redogör även att när 

projektledaren konsekvent utstrålar självförtroende och ödmjukhet skapas en trygg och positiv 

miljö i projektgruppen. Medarbetare 7 menar att projektledaren är den som sätter stämningen.  

 

Medarbetare 10 påstår att ett inkonsekvent beteende från projektledaren skapar en irritation 

samtidigt som det leder till en förhöjd arbetsbelastning hos medarbetarna. Trots detta 

framkom det under ett par av intervjuerna att ett inkonsekvent beteende ofta kan kompenseras 

med kommunikation så länge det finns ett motiv för det inkonsekventa beteendet. Därmed 

antyds det att respondenterna tycker att ett konsekvent beteende från projektledaren inte är en 

nödvändig faktor att ha vid skapande av förtroende. 

 

4.3.2 Integritet 

 

Konsekvent beteende reflekterar tillförlitligheten och förutsägbarheten hos projektledaren 

medan integriteten reflekterar överensstämmelsen mellan vad personen säger och vad 

personen gör (Whitener et al. 1998).  Under intervjuerna var det enbart ett fåtal respondenter 

som nämnde begreppet integritet som en förtroendeskapande faktor. Vår tolkning är att 

integritet är ett abstrakt begrepp som formuleras genom situationer istället för egenskaper 

eller faktorer. Men som Whitener et al. (1998) påstår skapar medarbetaren ofta en uppfattning 

om projektledarens integritet genom observation baserat på ärlighet och moral.  
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”Förtroende innebär att jag ska kunna gå till min projektledare och att min projektledare ska kunna 

hantera situationen på bästa sätt. Såklart att det som jag säger stannar mellan oss och det som behövs 

stanna mellan oss, stannar mellan oss.” (Medarbetare 11) 

 

Som medarbetare 11 säger är det viktigt att det som sägs i förtroende inte berättas vidare  

och enligt Whitener et al. (1998) så är att tala sanning och att hålla sina löften det viktigaste i 

projektledarens skapande av integritet och förtroende. Vid frågan om respondenten känner 

förtroende för sin projektledare hävdade medarbetare 8 att integritet hos projektledaren 

bygger på att han eller hon har tystnadsplikt. Vi tror att många inte ens kommer att tänka på 

integritet som en faktor då de anser att projektledaren verkligen kommer agera som han eller 

hon säger. Resonemanget som Whitener et al. (1998) för kring ärlighet och trovärdighet anses 

självklara.  

 

Flera av respondenterna påpekar betydelsen av att man agerar i enlighet med vad man säger 

och som Mayer et al. (1995) påstår så är integriteten hos projektledaren något som påverkar 

förtroendeskapandet redan från början. Den uppfattade integriteten hos projektledaren är alltså 

avgörande för hur förtroendet byggs upp.  

 
”Ja! Ibland önskar jag att projektledaren ska se mer saker innan, för jag tycker att projektledaren ska 

besitta den kunskapen. Så ibland har det blivit att vi som jobbar under har fått fixa grejer som kanske 

projektledaren skulle gjort.” (Medarbetare 4) 

 

Relationen mellan integritet och förtroende involverar medarbetarens uppfattning av att 

projektledaren håller fast vid principer. I den förtroendeskapandeprocessen är det den 

uppfattade nivån av integritet som är viktig, menar Mayer et al. (1995), snarare än 

anledningarna till hur uppfattningen skapas. Medarbetare 9 tycker att det är viktigt att 

projektledaren alltid representerar och försvarar projektet utåt samt att det skapar förtroende 

om projektledaren gör det utan att dubbelkolla eller kontrollera: ”Jag får extremt mycket 

förtroende när jag känner att det man gör representerar projektledaren vidare utåt. Utan att 

kontrollera om jag inte har bett om hjälp”. 

 

För att motverka att medarbetarna påverkas av en bristfällig integritet bör projektledaren ha en 

tydlig kommunikation om varför agerandet inte stämmer överens med tidigare beslut. Några 

av respondenterna menar att om projektledaren ger en rationell förklaring till sitt felaktiga 

eller ändrade beteende är det acceptabelt.  

 

4.3.3 Delegering 

 

För att skapa förtroende är det för projektledaren viktigt att delegera uppgifter på ett sätt som 

gör att samtliga medarbetare i gruppen är väl införstådda med sina egna samt andras uppgifter 

och ansvar. Att projektledaren sedan inte lägger sig i de delegerade uppgifterna är något som 

Turaga (2013) tar upp som viktigt i förtroendeskapandet.  Detta går att tyda i flertalet av 

respondenternas svar på frågan: ”vad för agerande tycker du försämrar ditt förtroende till 

projektledare” där bland annat medarbetare 2 besvarar frågan: 

 
”Om den har delegerat något men sen gör om det som man gjort. Skrivit en text, bett en skriva en text 

men sen gör om den själv. Det är ju först att ge förtroendet men sen att ändå ge bort det med en gång, att 

”ne jag litar inte på att, eller att det inte blev tillräckligt bra… ”(Medarbetare 2) 

 

Känslor som att projektledaren ibland upplevs som kontrollerande av småsaker samt 

dubbelkollar arbetet av delegerade uppgifter uppfattas som tillbakagång av förtroende. 



 

- 21 - 

Medarbetare 2 tar upp en händelse när projektledaren tagit koordinatorns uppgifter. Detta 

menar medarbetare 2 skapade brister i förtroendet. På frågan hur viktigt det är med 

förtroendet för att samarbetet ska fungera svarade medarbetare 9: 

 
”Jag tror att det är extremt viktigt. Dels så tror jag att om man blir påjagad hela tiden och ifrågasatt hela 

tiden; Har du verkligen gjort det här? Har du fixat det här? Ska det vara såhär? Tycker du verkligen det är 

bra såhär? Då tror jag att man blir mindre motiverad till att jobba hårt. Samtidigt som jag tror att den som 

inte har förtroende då till exempel eller den som jagar på alla andra hela tiden för att det inte finns något 

förtroende till att de kommer utföra sitt jobb. Den blir ju också alldeles uttjatad med att sitta med andra 

uppgifter istället för att fokusera på det just den personen gör allra bäst. Jag tror man jobbar extremt 

mycket mer effektivt och jag tror att man presterar och når bättre resultat om alla räknar med att alla kan 

sköta sin del av det eller att man kan vända sig till varandra i förtroende med frågor.” (Medarbetare 9) 

 

Det är även viktigt att kunna delegera på rätt sätt. Som det framkommer i intervjuerna är 

egenskaper som att kunna leda folk och vara rättvis viktiga. Även att kunna vara lyhörd och 

lyssna på medarbetarna stämmer väl in med Turaga (2013) när det hävdas att en projektledare 

måste kunna känna av och delegera uppgifter till de medarbetare som besitter tillräckligt med 

kunskap för att kunna klara av uppgiften. Att sedan kunna göra det på ett tydlig och 

strukturerat sätt är också viktigt för medarbetarna.  

 

Vi har förstått genom empirin att tydlighet i delegerandet av uppgifter är något som det 

önskas mer av hos medarbetarna. De önskar även att projektledaren ställer mer krav. Flera 

respondenter vill att projektledaren ska våga delegera mer ansvar samt våga släppa vissa 

områden till koordinatorn och sedan lita på att arbetet blir gjort. 

 

4.3.4 Kommunikation 

 

Att det kommuniceras korrekt och riktig information inom projektgruppen värderas högt av 

respondenterna. Enkla handlingar som att inkludera berörda medarbetare i möten och 

mejlkonversationer bidrar till att man känner en trygghet, delaktighet och därmed ett växande 

förtroende. Whitener et al. (1998) menar att när man kommunicerar korrekt och riktig 

information bidrar det starkt till skapandet av ett förtroende. Respondenterna påpekade även 

att när projektledaren tar sig tid att förklara vissa handlingar eller situationer påverkas 

skapandet av förtroendet.  

 

Öppenhet var ett ord som ett antal respondenter valde att förklara som sina projektledares 

egenskaper. De menade då att projektledaren utstrålade en öppenhet som återigen ger en 

trygghet för medarbetarna. Även vikten av öppenheten inom projektgruppen 

uppmärksammades: 

 
”Effektiviteten ökar och man presterar ett bättre resultat om alla räknar med att alla kan sköta sin del. Det 

är viktigt att det finns öppenhet så alla vågar ställa frågor.” (Medarbetare 9) 

 

Whitener et al. (1998) bekräftar respondenterna i att om projektledaren för en öppen 

kommunikation där man delger tankar och idéer med medarbetarna skapas förtroende. 

Respondenterna menar att förtroendet växer när projektledaren kommunicerar tydliga krav på 

uppgifter som skall genomföras samt hur resultatet förväntas se ut. Detta är något som 

medarbetare 4 uttrycker sig om: ”Som projektledare så ska man ändå kunna ställa krav, ”jag 

vill att du levererar det här tills[…]” eller ”jag förväntar det här av dig”. Det ska vara 

projektledaren som ska sätta pusslet att ”okej, de här delarna har vi[…]”. 
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4.3.5 Visande av intresse 

 

Whitener et al. (1998) menar att uppvisande av intresse i andras välbefinnande är en stor del i 

att skapa förtroende. Även Mayer et al. (1995) påpekar att godhet och generositet spelar en 

stor roll. Under intervjuerna var övervägande antalet respondenter eniga om att en 

projektledare bör besitta egenskaper som att vara lyhörd, tydlig, ödmjuk men också 

entusiasmerande och få medarbetarna att må bra för att skapa ett bra klimat. Det är även 

viktigt med en öppen och en ärlig relation. När frågan vändes från vilka egenskaper de bör 

besitta till om projektledaren erhåller dessa egenskaper blev svaret från några respondenter att 

man ibland saknade visat intresse: 

 
”[…]men jag tycker ändå det är viktigt att man ger uppmuntran och har man gjort någonting bra så tycker 

jag ändå att man ska kunna få höra det också. Ibland är det ju det här med att man lyfter fram att ”det där 

gjorde du skitbra” liksom så det kanske jag skulle vilja att det blev bättre med och lyfta varandra. Det kan 

jag nog sakna lite ibland.” (Medarbetare 10) 

 

Medarbetare 10 nämner också avsaknad av regelbundna avstämningsmöten för mer feedback 

då projektledaren ofta är upptagen och svår att få tag på. Även medarbetare 11 nämner att 

man önskar mer utav projektledarens tid i sitt arbete. 

 

Trots avsaknad visar ändå fråga 8 ”visar din chef uppskattning när du gör något bra” att 

samtliga respondenter ändå håller med om att de får uppskattning vid sitt arbete. Detta i form 

av kommentarer och komplimanger som ”du är snabb”, till materiella ting som gåvor och 

även spa-weekends. Dock beskriver många att i flera fall måste man fiska efter det. 

Medarbetare 4 svarar följande på frågan om uppskattning: 

 
”Försöker! Ehm.. Ibland kan man nog känna i det här yrket att man gör väldigt mycket och ger väldigt 

mycket av sig själv, och man skulle vilja ha mer, feedback tillbaks på att ”ah men det här var bra” och 

”shit”. Inte just det här att bara säga ”Va bra ni är!” utan mer sättet att mer specifikt ”i den här 

situationen” utan mer referera till exempel, inte bara ”Gud va grymma ni är!”. Ibland behöver man mera 

konkreta exempel tycker jag, så jag skulle absolut kunna önska mer sånt, absolut.  Ibland så känner man 

sig ganska otillräcklig ibland, vem gör jag det för egentligen. ”(Medarbetare 4) 

 

Whitener et al. (1998) beskriver även att projektledare kan bygga förtroendet genom att 

undvika opportunistiskt och egocentriskt beteende. Detta svarar även flera respondenter på 

när de menar att man som projektledare inte ska ha näsan för högt utan finnas till på en 

mellanmänsklig nivå där man kan hjälpa till med det som behövs, även om det hör till 

koordinatorns uppgifter. Medarbetare 3 och 7 beskriver detta: 

 
”[...]att man skippar hierarkin ändå inne i teamet, att man, det är klart att man har en hierarki men att man 

ändå är tydlig med vad som ska göras å, bara för att du är projektledare så kan du ändå göra kordinator-

uppgifter och vise versa. Att man går över gränserna där.” (Medarbetare 3) 

 
”Att man är mån som projektledare att inte vara något överhuvud för det, utan att man är med de andra i 

teamet. Det tycker jag är viktigt, jag tycker det är viktigt att vara prestigelös liksom i denna bransch för 

det är verkligen högt och lågt hela tiden och även saker som en ledare måste göra som kanske på pappret 

är en assistentgrej men som man lika bra kan göra själv.. Det tycker jag är viktigt.” (Medarbetare 7) 

 

Av intervjuerna går det att utläsa att visat intresse från projektledaren är viktigt och att det 

sker, men är något som majoriteten önskar mer av. 
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4.3.6 Kunskap och kompetens 

 

Huruvida projektledarens kompetens och kunskap är relevant för den förtroendeskapande 

processen styrks från i stort sett alla respondenter. De anser att erfarenhet och kompetens 

bidrar till ett stort förtroende. Kunskapen är en förutsättning för att kunna ta rätt beslut och 

medarbetarna känner också att besluten är rationella. Turaga (2013) anser att kunskapen och 

kompetensen som en projektledare besitter påverkar medarbetarnas åsikter om dem och 

skapar i sin tur förtroende. Däremot har vi förstått i intervjuerna att respondenterna 

värdesätter att projektledaren ska kunna överblicka projektet för att upptäcka eller undvika 

eventuella risker eller problem. 

 

Mayer et al. (1995) anser att en projektledares kompetens utgörs till stor del av att leda och 

integrera med medarbetarna. Vi upptäckte under våra intervjuer att en övergripande kunskap 

var önskarvärd och kanske det som bidrog till störst förtroende för projektledarens kunskap. 

Grundläggande förståelse för projektets syfte är nödvändigt men många av respondenterna 

ansåg även att projektledarens kompetens hellre ska användas på en övergripande nivå än i 

detaljkunskap. Vid frågan om respondenterna någon gång känt att de besitter mer kunskap än 

projektledaren svarar medarbetare 11: ”Nej. Projektledarens roll är ju att ha övergripande 

uppsikt så om de inte är specialister på detaljnivå gör det inte så mycket.” 

 

En allt för detaljerad kunskap kan dessutom leda till att projektledaren fokuserar på fel saker 

och kanske tar över arbete från medarbetare då han eller hon anser sig ha mer kunskap. En av 

respondenterna beskriver en situation där projektledaren tog över medarbetarens uppgift. Det 

framstod klart och tydligt att projektledaren inte trodde att medarbetaren kunde genomföra 

uppgiften på ett bra sätt. Det skapar brist på förtroende och medarbetarens självförtroende 

sjunker till botten. Den enskilde medarbetarens uppfattning om sin rolls betydelse för 

projektet samt dennes uppfattning av projektledarens roll kan rubbas. Medarbetare 9 har haft 

en annan erfarenhet kring faktumet att projektledaren saknar kunskap och nämner: ”Det finns 

inget mer frustrerande. Jag fick ta över projektledarens jobb helt enkelt. Jag kan inte släppa 

efter och låta ett projekt bli dåligt bara för det inte är min uppgift. Man tar ett större ansvar för 

projektets skull.”  

 
Respondenterna ansåg att projektledarens kunskap borde fokuseras i att alltid ligga ett steg 

före alla andra och se den övergripande bilden. Flera av respondenterna nämnde ordet 

erfarenhet ett flertal gånger i beskrivningar som rörde efterfrågade egenskaper hos 

projektledaren. Som projektledare måste man kunna inse sina begränsningar. Även 

delegeringen nämndes i samband med kunskap då projektledaren i vissa falla ansågs delegera 

uppgifter fel eller inte alls. Mycket på grund av avsaknad av kunskap om medarbetarens 

kompetens eller på grund av att projektledaren anser sig besitta störst kompetens. Som Lee et 

al. (2010) påstår så bidrar kunskapsdelning till ett ökat förtroende. När både medarbetare och 

projektledare har kunskap inom var sitt ämne och det sker ett utbyte mellan dem leder det till 

förtroende för varandra.  

 

Vi menar att det förtroendeskapande i kunskapen och kompetensen hos en projektledare är 

knutet till hur han eller hon kommunicerar ut vad dennes kompetens innefattar. Det är viktigt 

att förstå vilka förväntningar som skapas hos medarbetarna. Förmågan att kunna leda ett 

projekt från början till slut och ha en övergripande kompetens anser vi vara viktigt i en 

temporär organisation. Vi antar att de förutsättningarna som finns i en temporär organisation 

med en bestämd början och ett bestämt slut kräver förmågan att kunna se helheten. 
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5 Slutsats, diskussion och fortsatt forskning 
 

Följande avsnitt inleds med en slutsats av de frågeställningar som varit utgångspunkt för 

studien. Därefter diskuteras slutsatserna som presenteras tillsammans med återkopplingen till 

frågeställningarna. Det görs även en återkoppling till referensramen som presenteras i 

början av studien. Slutligen framförs förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Slutsats 

 

Finns det specifika egenskaper hos en projekteldare som inger förtroende och vilka är de i så 

fall? Vår studie visar att svaret på frågan är att dessa specifika egenskaper finns. Vi har även 

kunnat utläsa att alla egenskaper dock inte är lika primära. Av resultaten kan vi kategorisera 

upp egenskaperna i två delar, som vi valt att kalla mjuka och hårda egenskaper.  

 

De hårda och primära faktorerna innehåller de egenskaper som anses vara självklara hos 

projektledaren och som förutsätts att han eller hon besitter. Vi har kunnat konstatera att om de 

hårda faktorerna inte följs så tappas förtroendet. Egenskaper som att vara ärlig, tala sanning, 

inte blanda sig i andras uppgifter samt att släppa kontrollen relaterar vi till faktorn integritet. 

Att kunna vara öppen och skapa trygghet samt att kunna kommunicera ut förväntningar om 

projektets resultat relateras till kommunikation. Det förväntas även att projektledaren skall ha 

en övergripande kunskap för att kunna ta rätt beslut och detta knyts samman med faktorn 

kunskap och kompetens.  Även faktorn delegering kommer in som hård egenskap då det 

visade sig positivt att inte vara för kontrollerande och att kunna släppa på sitt kontrollbehov. 

 

Motsatsen till hårda faktorer är de mjuka som enligt respondenterna inte anses ha lika stor 

påverkan på förtroendet. Egenskaperna strukturerad och ordningsam har en stark koppling till 

konsekvent beteende och var återkommande egenskaper som benämndes som viktiga att 

besitta för en projektledare. Dock var dessa inga egenskaper som uppfattades ha en avgörande 

innebörd vid skapandet eller utvecklandet av förtroende. Därför drogs slutsatsen att ett 

konsekvent beteende inte är en primär egenskap vid skapande av ett förtroende mellan 

medarbetarna och projektledaren. 

 

Att man som projektledare kan ge återkoppling och konstruktiv kritik var något som 

medarbetarna efterfrågade mer. Emellertid var det inget som påverkade förtroendet för 

projektledaren.  Medarbetarna värderade om projektledaren hade egenskaper som att vara 

ödmjuk och utåtriktad men såg dem som sekundära. Ytterligare egenskaper som faller in 

under faktorn visande av intresse är att man visar en medmänsklighet och är omtänksam mot 

medarbetarna. Detta i form av att man släpper på den hierarkiska strukturen vid utförande av 

uppgifter. Men även här ansågs egenskaperna som sekundära och inte avgörande vid 

skapandet av ett förtroende mellan projektledaren och medarbetaren.  

 

Av respondenternas svar kan man utläsa att förtroende är avgörande för ett fungerande 

samarbete i temporära organisationer. Man kan även dra slutsatsen att alla respondenter har 

förtroende för sin projektledare samtidigt som det påpekas en önskan att förtroendet 

förbättras. Vi kan även konstatera att respondenterna associerar begreppet förtroende med ord 

som tillit, hängivenhet, engagemang, trygghet, kompetens och erfarenhet. Detta är även 

ledord i beskrivningen av vad respondenterna anser som förtroendefullt ledarskap.  
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Förtroendefullt ledarskap möjliggör att skapa ett effektivare arbete och ett bättre arbetsklimat. 

Det är även en övervägande faktor för projektets framgång. Förtroende bidrar till ett ökat 

engagemang från medarbetarna som ger möjlighet till individuell utveckling. Ytterligare en 

möjlighet som förtroende skapar är att medarbetarna känner en trygghet vilket kan utvecklas 

till självsäkerhet i arbetet. Likafullt är förtroende skört och ömtåligt och kan lätt krossas. 

Förtroendet kan ses som ett hinder för projektets framgång om medarbetarna inte får 

förtroendet eller om projektledaren oväntat agerar som överhuvud och drar in på det. 

 

5.2 Diskussion 

 

Resultaten i denna studie visar att det finns många faktorer vilka kan upplevas som hinder och 

möjligheter i skapandet av förtroende. Vi kan även se att dessa inte nödvändigtvis är 

konstanta. Av denna anledning kan förtroende uppfattas som en mycket komplex process där 

resultaten av exakt vilka egenskaper som påverkar  förtroendet är svåra att förutse. Förtroende 

anses vara skört och ett ytterst individuellt attribut, vilket gör fenomenet än mer komplext. I 

enlighet med tidigare forskning kan vi med våra resultat konstatera att det är svårt att utpeka 

specifika egenskaper som skapar förtroende, då man hävdar att det skiljer sig mycket från 

individ till individ.  

 

Det vi kan fastställa är dock att respondenternas svar liknar varandra, även om de inte uttryckt 

sig likadant. Vi har kunnat kategorisera upp egenskaperna i specifika faktorer. För att göra det 

har vi utgått från den förtroendeskapande modell vilken Whitener et al. (1998) skapat. 

Modellen har vi sedan modifierat då vi anser att även faktorer som kunskap och kompetens är 

relevant och har stor påverkan vid skapandet av ett förtroende.  Resultatet visade att 

respondenterna prioriterar vissa faktorer mer än andra samt att ett antal faktorer ansågs mer 

avgörande vid skapandet av förtroende. Vi kan till viss del hålla med Whitener et al. (1998) 

att alla faktorer är betydelsefulla vid skapandet av förtroende men vi menar att vissa faktorer 

har en större betydelse än andra. För att skilja dessa åt har vi delat upp faktorerna i hårda 

respektive mjuka faktorer.  

 

Vi menar att de hårda faktorerna representeras av de egenskaper som respondenterna påpekar 

vara mest avgörande vid skapandet av förtroendet. De hårda faktorerna är de som anses 

självklara och grundläggande hos en projektledare. Vi har kommit till insikt om att dessa 

egenskaper inte följs så brister förtroendet. Faktorer som integritet, kommunikation, kunskap 

och kompetens samt delegering kopplas hit. Flertalet respondenter menar att vara ärlig, tala 

sanning och inte blanda sig i andras uppgifter är egenskaper som anses primära precis som 

Whitener et al. (1998) tar upp. Ifall projektledaren inte kan hålla sina löften faller förtroendet 

och därför ser vi att denna egenskap är en förutsättning för förtroende och tillfaller därmed 

kategorin hård. Att vara öppen och kunna skapa trygghet samt att föra en god kommunikation 

är också betydelsefulla egenskaper, tillsammans med att en övergripande kunskap. Resultatet 

visar även att det är viktigt att kunna delegera uppgifter på ett bra sätt som gör att 

medarbetarna får uppgifter att växa med. Samtidigt framkom det att det var oerhört 

betydelsefullt att projektledaren därefter inte kontrollerar och lägger sig i dessa uppgifter efter 

att de delegerats. 

 

Mjuka faktorer bedöms vara viktiga, men inte avgörande vid skapandet av förtroende. 

Faktorer som visande av intresse samt konsekvent beteende är enligt respondenterna faktorer 

vars närvaro är viktiga men inte nödvändiga. Att visa intresse för medarbetarna angav 

Whitener et al. (1998) ha en stor påverkan på förtroendet då projektledaren genom omtanke 
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och rättvisa skapar respekt. Vi kan alltså genom respondenternas åsikter och berättelser 

konstatera att detta inte är en huvudingrediens vid förtroendeskapande. En spekulation i varför 

det inte betraktas som en nödvändighet tror vi kan vara att medarbetarna särskiljer på arbete 

och privatliv då man på arbetsplatsen exempelvis värdesätter faktorer som kunskap och 

kommunikation över visat intresse.  

 

Ytterligare en faktor vi valt att kategorisera som mjuk är konsekvent beteende. Whitener et al. 

(1998) menar att den är viktig för att kunna förutse projektledarens agerande i vissa 

situationer och därmed får medarbetaren självförtroende till att agera självständigt. Genom att 

utläsa respondenternas synpunkter ges en tydlig bild av att man värdesätter ett konsekvent 

beteende, dock inte i den grad att det behöver vara en nödvändighet. Vi anser att ett 

konsekvent beteende är en betydande aspekt för projektledaren att ha i åtanke vid skapande av 

förtroende. 

 

Till följd av att förtroende finns gynnas medarbetarnas förutsättningar till individuell 

utveckling. Vi instämmer med Whitener et al. (1998) som menar att förtroendet leder till att 

medarbetarna känner sig mer motiverade, vill anstränga sig mer och ta sig an mer utvecklande 

arbetsuppgifter. Vi påpekar även att känsla av delaktighet bidrar till ökad motivation vilket 

kan styrkas med vår empiri. Om förtroendet däremot bryts skapas ett hinder för projektets 

framgång då det är svårt att återskapa tilliten. Därmed drar vi slutsatsen att förtroendet är 

skört och tidskrävande att bygga upp men är väldigt lätt att bryta. 

 

Flertalet forskningsöversikter av de studier som gjorts på området redovisar mycket 

varierande resultat av företeelsen förtroendefullt ledarskap. Det kan därför ifrågasättas 

huruvida det är möjligt att fastställa vilka exakta faktorer som i realiteten påverkar 

förtroendeskapandet. Individuella erfarenheter och personliga förhållningssätt anses vara 

ytterligare en synpunkt. Detta indikerar vidare svårigheterna med att formulera generella och 

allmängiltiga slutsatser om olika faktorers påverkan på skapandet av förtroende. Det väcker 

också frågan kring om förtroendefullt ledarskap kan ses som ett generellt förhållningssätt utan 

att kunna ta hänsyn till den enskilda individens specifika förutsättningar och behov. Resultatet 

av vår studie visar exempelvis att medarbetarna har olika uppfattningar om vilka egenskaper 

som är relevanta för rollen som projektledare.  

 

Eftersom förtroende enligt många (Whitener et al. 1998; McKnight et al. 1998; Mayer et al. 

1995) anses vara en successiv process menar vi att förtroende omedvetet förväntas växa fram 

med tiden. Därmed anstränger sig projektledaren inte för att skapa förtroende utan känner sig 

säker i att det utvecklas under projektets gång. Som Meyerson et al. (1996) menar har 

projektgrupper i temporära organisationer inte tid att låta förtroende växa fram. Då vår 

forskning baseras till stor del på teorier av Whitener et al. (1998) har vi även valt att 

presentera ytterligare en teori kring initialt förtroende. I sista delen av referensramen tar vi 

upp “swift trust” eller initialt förtroende vilket vi anser vara intressant vid temporära 

organisationer.  Vi har reflekterat över hur förtroende skulle skapas om projektledaren redan 

vid uppstartsmötet kände till och kunde utnyttja de olika faktorerna, för att redan från början 

skapa bland annat hög effektivitet. 

 

Vi anser även att det finns förväntningar hos både medarbetare och projektledare i en 

temporär organisation på ett initialt förtroende och att detta förtroende sällan ifrågasätts. Först 

när förtroende och tillit testas får individerna anledning att ifrågasätta dessa. Det initiala 

förtroendet tror vi skapas mycket på grund av projektledarens rykte samt hur öppen 

medarbetaren är till att hysa tillit till andra personer. Som Meyerson et al. (1998) menar så 
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bidrar en klarhet i varje medlems roll till ett upprätthållande av förtroendet. I likhet med detta 

påstående menar vi att det finns en bild av hur den temporära organisationen ska se ut och hur 

de olika personerna bör agera.   

 

Förutsättningarna för att skapa förtroende påverkas av hur projektledaren hanterar 

relationerna med medarbetarna. Dels utåt mot externa aktörer men även medarbetarens 

interna roll i projektgruppen. Projektledaren måste uppnå projektets resultat men samtidigt 

kunna motivera samtliga medarbetare. Vi menar att en projektledare måste kunna anpassa sin 

ledarstil efter den givna situationen på grund av den temporära organisationens ombytliga 

karaktär. Vår åsikt är att en projektledare som kan förändra sitt beteende beroende på situation 

och efter varje enskild individ, skapar bäst förutsättning för förtroende. Känner projektledaren 

att en medarbetare exempelvis inte känner sig uppskattad kan han eller hon fokusera på att ge 

medarbetaren mer återkoppling eller beröm.  

 

Vi kan efter våra resultat konstatera att förtroende bidrar till både möjligheter och hinder i en 

temporär organisation. Som tidigare nämnt har karaktären av temporära organisationer en stor 

påverkan vid skapandet av förtroende och påverkar även de möjligheter respektive hinder som 

tillkommer vid förtroende. Vi instämmer med Burke et al. (2007) att förtroende har en stark 

koppling till att medarbetare kan arbeta mer effektivt. Respondenterna menar även att 

förtroende skapar en större trygghet och självsäkerhet då man genomför uppgifter på ett 

effektivare arbetssätt. Vi anser att förtroende resulterar i en positiv arbetsmiljö där det finns 

möjligheter till ett bättre genomfört projekt.  

 

Förtroende i relationer anses viktigt och är ofta något som tas för givet att det ska finnas. Vi 

tror att individer omedvetet har de olika förtroendeskapande faktorerna i åtanke, framförallt 

initialt. Individerna testar projektledaren på olika sätt och visar det sig att någon av de 

grundläggande faktorerna saknas försvinner en liten pusselbit till det totala förtroendet. Vi 

anser dessutom att man kan ha förtroende för vissa av faktorerna såsom kunskap och 

kompetens men samtidigt sakna förtroende för projektledarens integritet. Det skapar en 

trygghet i situationer där kunskap och erfarenhet värderas högt medan andra situationer som 

berör exempelvis moral och ärlighet bidrar till att medarbetaren inte vill dela med sig.  

 

Att utläsa från våra resultat i empiri och slutsats anser vi att en projektledare bör ha god 

integritet tillsammans med en bra kommunikation. Detta tillsammans med kunskap och 

kompetens skapar legitimitet som projektledare. Kan uppgifter dessutom delegeras utefter 

medarbetarnas kunskap och förmåga har projektledaren en väldigt bra grund för att bygga ett 

starkt förtroende. Förmågan att vara lyhörd, omtänksam, konsekvent, rättvis och 

uppmuntrande förstärker förtroendet, men anses inte vara en nödvändighet för att skapa 

förtroendet. 

 

5.3 Fortsatt forskning 

 

Vår studie har fokuserat på att finna förtroendeskapande faktorer utifrån medarbetarens 

perspektiv. Uppsatsen bidrar med att utifrån olika teorier och modeller förklara dessa faktorer 

och hur förtroendeskapandet mellan medarbetare och projektledare ser ut i en temporär 

organisation. 

 

För framtiden efterfrågar vi alltjämt en utökad kring förtroende i temporära organisationer. 

Det behövs en ökad förståelse för hur dessa fungerar då arbetsformen är allt vanligare i 
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dagens arbetsliv. I tillägg efterfrågar vi även ytterligare forskning kring förtroendeskapandet i 

projektgruppen med fokus på det initiala förtroendet.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Intervjumall 

 

 

BAKGRUND_______________________________________________________________ 

 

1. Hur länge har du jobbat på denna arbetsplats?  

 

2. Berätta om din bakgrund på företaget. Vilken typ av projekt har du arbetat med 

tidigare/ arbetar med nu? 

- Tidsramar, omfattning, syfte  

 

3. Berätta lite om din bakgrund inom branschen/ vad tycker du om branschen? 

 

 

PROJEKTLEDARE_________________________________________________________ 

 

4. Vilka egenskaper anser du att en projektledare bör besitta? 

 

- Känner du att din projektledare har dem här egenskaperna? 

 

 

5.  Har du förtroende för din projektledares kompetens i det dagliga arbetet?  

- Vad är väldigt bra, vad behöver förbättras? 

 

6. Ifall du skulle behöva hjälp med en arbetsuppgift, vänder du dig till en arbetskamrat 

eller till din projektledare i första hand?  

- Hur skulle du önska att det vore? 

 

7. Om du känner till ett problem mellan medarbetarna i projektgruppen, vänder du dig 

till din projektledare eller försöker du lösa problemet själv? 

 

8. Visar din chef uppskattning när du gör något bra? Om ja; kan du ge ett exempel. Om 

nej; hur skulle du önska att det var? 

 

9. Har du någon gång känt att du eller dina kollegor har mer kunskap inom ett visst 

projekt än din chef/ projektledare? 

 

 

PROJEKTGRUPP____________________________________________________________ 

 

10. Hur sätts projektgruppen ihop generellt sett, arbetar ni mycket i samma grupper eller 

tas extern personal in för projektet? 

 

11. Har du märkt någon skillnad mellan att jobba i en projektgrupp som har haft en 

tidigare kännedom och erfarenhet av varandra och helt nya projektmedlemmar? 

- Vilka problem kan uppstå i inledningsfasen av projektet inom gruppen? 
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12. Hur viktigt är det för samarbetet inom projektgruppen att medlemmarna har förtroende 

för varandra, projektledaren och gruppen som helhet? 

- I vilka situationer har det blivit märkbart att det existerat/ej existerat förtroende? 

 

FÖRTROENDE______________________________________________________________ 

 

13. Vad innebär förtroende för dig? 

 

14. Vad innebär förtroendefullt ledarskap för dig? 

 

15. Känner du förtroende/förtroende för din projektledare? Varför/hur? 

- Beskriv en händelse när du upplevde att du fick förtroende från din projektledare? 

 

16. Vad för agerande tycker du försämrar ditt förtroende till din projektledare? Skulle du 

kunna ge något exempel som du varit med om? 

 

ÖVRIGT____________________________________________________________________ 

 

17. Är det något du vill tillägga? 
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