
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förtroende i den temporära organisationen 
 
 

      - En studie av projektledares skapande av förtroende 
 
 
 
 
 
 

Johan Reje & Helena Ölander



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2003-01-15 

 

 

 
Språk 
Language 

 
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

 ISRN   Internationella 
ekonomprogrammet 2003/5    

 
     

 C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

   Övrig rapport 
 

  
 

   
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/iep/005/ 

  

Titel 
 
Title 

Förtroende i den temporära organisationen – En studie av projektledares skapande av 
förtroende  
Trust in the temporary organisation - A study of how project leaders establish trust 

 
Författare 
 Author 

 
Johan Reje & Helena Ölander 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: På senare år har man inom forskningen gått från att se projekt som ett verktyg till att se det 
som temporära organisationer. Genom detta nya synsätt tydliggörs skillnaderna mellan ett projekt och 
en permanent organisation och de specifika förutsättningar utefter vilka en projektledare har att arbeta 
från. För att ett samarbete skall kunna fungera och för att medarbetare skall våga följa sin ledare är 
existensen av förtroende mellan ledare och medarbetare av stor vikt. Då den temporära organisationen 
ger projektledaren bestämda förutsättningar i dennes arbete borde även detta påverka projektledaren i 
arbetet med att skapa förtroende för sig själv inom projektgruppen. 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur projektledaren skapar förtroende för sig själv 
inom projektgruppen utifrån dennes roll och de förutsättningar som den temporära organisationen 
innebär. 
Genomförande: Intervjuer med åtta projektledare. 
Resultat: Studien har visat att det kan finnas ett ”inbyggt förtroende” för projektledaren initialt hos 
projektmedlemmarna. För att skapa en mer bestående form av förtroende visar studien att en av de 
viktigaste faktorerna är ett flexibelt ledarskap. En fungerande kommunikation mellan projektledaren 
och projektmedlemmarna har visat sig vara en förutsättning för att projektledaren skall kunna skapa 
förtroende för sig själv inom projektgruppen. Denna faktor kan även kompensera om projektledaren 
misslyckas i att skapa integritet för projektgruppen gentemot dennes externa aktörer. 

Nyckelord 
Den temporära organisationen, förtroende, projektledning. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Ekonomiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  
Datum 
Date 
2003-01-15 

 

 

 
 

 
Språk 
Language 

 
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

 ISRN   Internationella 
ekonomprogrammet 2003/5    

 
     

 C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

   Övrig rapport 
 

  
 

   
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/iep/005/ 

  

Titel 
 
Title 

Förtroende i den temporära organisationen – En studie av projektledares skapande av 
förtroende  
Trust in the temporary organisation - A study of how project leaders establish trust 

 
Författare 
 Author 

 
Johan Reje & Helena Ölander 
 

Abstract 
Background: Lately in research, one has begun to see projects as temporary organisations, and not as 
tools. This new viewpoint visualizes the differences between a project and a permanent organisation 
and the conditions given to the project leader. The existence of trust between the leader and co-worker 
is important to make the cooperation functional and to make the co-workers follow their leader. Since 
the temporary organisation gives the project leader specific conditions in his/her work, this should also 
affect ones work in establishing trust for oneself within the project group. 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine how the project leader establishes trust for 
himself/herself within the project group, based on his role and the conditions given by the temporary 
organisation. 
Realisation: Interviews with eight project leaders. 
Result: We came to the conclusion that initially a “swift trust” exists among the project members for the 
project leader. To establish a more permanent form of trust one of the most important factors in the 
leadership of a project leader is to be flexible. A well-functioning communication between the project 
leader and the project members has shown to be a precondition for the project leader to be able to 
establish trust for himself/herself within the project group. This factor can also compensate the project 
leader’s failure to create integrity for the project group towards external actors. 

 
Keyword 
The temporary organisation, trust, project management.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förtroende i den temporära organisationen                                                    Innehållsförteckning 
 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund...................................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................................... 3 
1.3 Problemfrågor .............................................................................................................................. 5 
1.4 Syfte ............................................................................................................................................. 5 

2 Metod............................................................................................................................................ 6 
2.1 Vårt vetenskapliga förhållningssätt ............................................................................................... 6 
2.2 Vetenskaplig ansats ...................................................................................................................... 8 
2.3 Praktiskt tillvägagångssätt ........................................................................................................... 10 

2.3.1 Kvalitativ studie ...................................................................................................................... 10 
2.3.2 Intervju.................................................................................................................................. 11 
2.3.3 Bearbetning av information ........................................................................................................ 14 
2.3.4 Urval .................................................................................................................................... 15 

2.4 Metodreflektion.......................................................................................................................... 16 
3 Referensram............................................................................................................................... 19 

3.1 Kännetecken för en temporär organisation................................................................................. 19 
3.2 Projektledaren ............................................................................................................................ 22 
3.3 Förtroende ................................................................................................................................. 26 

3.3.1 Konsekvent beteende ................................................................................................................. 29 
3.3.2 Integritet ................................................................................................................................ 29 
3.3.3 Delegering .............................................................................................................................. 30 
3.3.4 Kommunikation ...................................................................................................................... 31 
3.3.5 Visande av intresse .................................................................................................................. 31 
3.3.6 Kompetens .............................................................................................................................. 32 

3.4 Förtroende i Temporära Organisationer ..................................................................................... 33 
4 Empiri......................................................................................................................................... 36 

4.1 Projektledarens roll..................................................................................................................... 36 
4.2 Hur förändras projektledarens agerande under projektets gång? ................................................. 39 
4.3 Projektledarens skapande av förtroende ..................................................................................... 42 
4.4 Hur märker en projektledare att denne har medarbetarnas förtroende? ...................................... 46 
4.5 Väsentliga faktorer för skapande av förtroende .......................................................................... 49 

4.5.1 Konsekvent beteende ................................................................................................................. 49 
4.5.2 Integritet ................................................................................................................................ 51 
4.5.3 Delegering .............................................................................................................................. 52 
4.5.4 Kommunikation ...................................................................................................................... 54 
4.5.5 Visande av intresse .................................................................................................................. 55 
4.5.6 Kompetens .............................................................................................................................. 56 

5 Analys ......................................................................................................................................... 58 
5.1 Projektledarens roll..................................................................................................................... 58 
5.2 Förändring av projektledarens agerande ..................................................................................... 61 
5.3 Den temporära organisationens påverkan på förtroendeskapandet ............................................. 64 
5.4 Hur projektledaren skapar förtroende......................................................................................... 68 



 
Förtroende i den temporära organisationen                                                    Innehållsförteckning 
 

 

5.4.1 Konsekvent beteende ................................................................................................................. 68 
5.4.2 Integritet ................................................................................................................................ 70 
5.4.3 Delegering .............................................................................................................................. 71 
5.4.4 Kommunikation ...................................................................................................................... 73 
5.4.5 Visande av intresse .................................................................................................................. 75 
5.4.6 Kompetens .............................................................................................................................. 77 

5.5 Reflektion av projektledarnas utsagor om förtroende ................................................................. 79 
6 Vårt bidrag ................................................................................................................................. 82 

6.1 Hur projektledarens roll och den temporära organisationen påverkar skapandet av förtroende .. 82 
6.2 Hur en projektledare skapar förtroende för sig själv inom projektgruppen ................................. 83 
6.3 Vidare forskning......................................................................................................................... 87 

   Källförteckning…………………………………………………...……….................. 88 

Bilaga 1, Intervjuguide.…………………………………………...……………………90 
Bilaga 2, Projektledare 1……………………………………………… ….......................92 
Bilaga 3, Projektledare 2 .……………………………………………………………...94 
Bilaga 4, Projektledare 3..……………………………………………… ….. ………... 96 
Bilaga 5, Projektledare 4..……………………………………………… … ………….98 
Bilaga 6, Projektledare 5 .……………………………………………. …......................108 
Bilaga 7, Projektledare 6 .………………………………………………… …………100 
Bilaga 8, Projektledare 7..…………………………………………………………… 101 
Bilaga 9, Projektledare 8..…………………………………………………. ………....102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förtroende i den temporära organisationen                                                    Innehållsförteckning 
 

 

Figurförteckning 
Figur 2:1 Vår vetenskapliga ansats………………..…………………………………………………….... 9 
Figur 3:1 Figur 3.1; Grundläggande faktorer i en temporär organisation……………………………………... 20 
Figur 3.2 Utvecklandet av en tredje ledarskapsdimension………………………………………... ………….24 
Figur 3.3 Förtroendeskapande modell………………………………………………………........................ 28 
Figur 6.1 Projektledarens skapande av förtroende…………………………………………………………...86 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Förtroende i den temporära organisationen            Inledning 
 

 1

1 Inledning 
Vi ämnar med detta kapitel att först ge läsaren en bakgrund till uppsatsens syfte, där vi introducerar för 

uppsatsen centrala begrepp som den temporära organisationen och projektledning. Vidare preciserar vi 

uppsatsens problemområde och syfte rörande förtroende i den temporära organisationen samt presenterar 

uppsatsens praktiska och teoretiska relevans.  

1.1 Bakgrund 

Den värld som dagens företag är verksamma i har på senare år kommit att utsättas för 

snabba och drastiska förändringar, vilket skapat en turbulent och komplex miljö vars 

utveckling varit svår att förutse. Detta har fått många att se traditionella 

organisationsstrukturer och arbetssätt som allt för trögrörliga och institutionaliserade och 

det har uppstått ett behov av flexiblare och effektivare verksamhetsformer. Det har 

uppstått ett behov att bryta sig loss från företagets ”vanliga” sätt att tänka och lösa 

problem på, och möta dessa problem med tillfälliga arbetsgrupper som är skiljda från 

företagets sedvanliga arbetsmetoder. Således har projekt kommit att bli en allt vanligare 

arbetsform, internationellt sett såväl som i Sverige.  (se Kreiner, 1992, Berggren, 2001) 

 

Cleland (1994) visar dock att projekt som verksamhetsform och projektledning är 

företeelser som har antika rötter. Författaren tar upp de egyptiska pyramiderna, kinesiska 

muren, panamakanalen, som exempel på historiska, internationella monument som 

genomförts i någon typ av projektform. Berggren (2001) flyttar fokus mot dagens Sverige 

och pekar på exempel såsom det lyckade Öresundsprojektet och det mindre lyckade 

projektet i Hallandsåsen. Vidare menar de att projektverksamhet har på senare år blivit 

allt vanligare i svenska företag, och det handlar då inte enbart om stora offentligt 

uppmärksammade projekt som de vi nämnt ovan, utan främst om system- och 

kundanpassade lösningar i varierande skala. 



 
Förtroende i den temporära organisationen            Inledning 
 

 2

 

Enligt Söderlund (2002) har projektet som begrepp under de senaste 50 åren utvecklats 

från att ha setts som ett verktyg för ett företags ledning att planera och genomföra vissa 

aktiviteter, till att på senare år fokusera på projektmedlemmarnas relation till varandra 

och dess omvärld. De klassiska projektledningsteorierna har, enligt Berggren (2001), sitt 

ursprung i den amerikanska försvarsmaktens strategiska mobilisering under 50-talets 

Kalla krig mot Sovjetunionen. Detta faktum tycker vi förklarar fokuseringen på det 

rationaliserande och planerande synätt som karakteriserar de traditionella teorierna som, 

enligt Wenell (2002), betraktade projektet rent allmänt som ett instrument, där planering, 

styrning och administration var de viktigaste uppgifterna att uppfylla för att kunna 

optimera projektets resultat. De tidiga lärorna rörande projektledning har enligt 

Packendorff (1995) blivit kritiserade och ifrågasatta för att vara alltför mekaniska genom 

att mäta ett projekts framgång baserat på dess finansiella resultat och bortse från den 

mänskliga faktorn, samt dess tendens att generalisera projektets roll, oberoende av 

situation, företag eller bransch. Dessa kritiker förespråkar ett mer individfokuserat 

synsätt, där individens agerande spelar en stor roll och där varje projekt är unikt och ses 

som en egen organisation (Lundin & Söderholm, 1995). Den tydligaste tendensen man 

kan se i utvecklingen inom forskningen är enligt Packendorff (1995) och Lundin & 

Söderholm (1995) att fokuseringen gått ifrån ett rationalistiskt synsätt till att få ett mer 

humanistiskt perspektiv. Många gånger gör man liknelsen mellan att se projektet som ett 

instrument, respektive som en temporär organisation. Författarna har valt att benämna 

denna individfokuserade inställning till projektet för den temporära organisationen, där 

projektet ses som en autonom och organiserad enhet inom den permanenta 

organisationen med förbestämda mål och tidsramar. Som resultat av inslagen av 

organisationsteorier inom projektlitteraturen har även sättet att se på projektledarens roll 

kommit att förändras. Dennes uppgift anses nu inte enbart vara att kontrollera och styra 

projektet mot dess syfte, utan dessutom att ha det övergripande ansvaret att skapa 
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förutsättningar för ett effektivt samarbete, genom att se till projektdeltagarens och 

projektgruppens välbefinnande.  

 

Genom att se projektet som en temporär organisation tydliggörs även skillnaderna till en 

permanent organisation. Enligt Packendorff (1993) är en av den temporära 

organisationens tydligaste kännetecken de förbestämda tidsramarna, med en uttalad 

början och slut. Detta förändrar förutsättningarna för att etablera samarbetsformerna i 

jämförelse med den permanenta organisationen. De förändrade förutsättningarna innebär 

att det ej existerar tid för att samarbete mellan medarbetarna ska kunna växa fram, utan 

måste fungera initialt. Ett annat kännetecken för en temporär organisation som 

författaren belyser är genomförandet av en unik uppgift vilket leder till att gruppens 

arbetssituation skiljer sig från en permanent organisation där uppgiften kan uppfattas 

som mer repetitiv. Den temporära organisationens nämnda kännetecken menar vi borde 

påverka projektledarens förutsättningar att skapa ett effektivt samarbete samt styra 

projektet mot dess syfte. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den temporära organisationens kännetecken tror vi därför förändrar en projektledares 

förutsättningar att utföra sin uppgift i förhållande till en ledare i en permanent 

organisation. Förutom konsekvenserna av den redan nämnda tidsaspekten, innebär dessa 

förändrade förutsättningar, enligt Meyerson et al (1996), att en projektledare kan komma 

att leda medarbetare som har olika kompetensområden och bakgrunder. Projektgruppen 

kan dessutom bestå av medarbetare som är okända för varandra sen tidigare, och många 

gånger är en existens av en framtida arbetsrelation efter den temporära organisationens 

avvecklande osäker. Vi tror att denna ovetskap projektmedlemmarna emellan kan 

resultera i osäkerhet kring vilka förväntningar som finns projektmedlemmarna emellan 
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och även på projektgruppen som helhet. Trots denna osäkerhet så är 

projektmedlemmarna beroende av varandra då varje enskild medlem utgör en viktig del 

för att kunna uppnå projektets övergripande syfte. Detta anser vi borde ställa höga krav 

på organisationens medlemmar att snabbt hitta sin respektive roll inom gruppen och att 

skapa förtroende för varandra för att genom samarbete kunna uppnå projektets syfte. 

Risken finns annars att medlemmarna inom gruppen tvivlar på gruppens gemensamma 

kompetens att lösa uppgiften. Detta, anser vi förutsätter en projektledare som har 

förmåga att skapa förtroende för den temporära organisationen som helhet men även för 

sig själv som ledare. Då projektledaren ansvarar för att varje projektmedlems deluppgift 

tillsammans bildar projektets helhet anser vi att medlemmen måste ha förtroende till att 

projektledarens förmåga att leda varje deluppgift på korrekt sätt.  

 

Med ovan förda diskussion anser vi att förtroende mellan en projektledare och dennes 

medarbetare måste existera för att samarbetet inom gruppen ska fungera, men även för 

att en projektmedlem, även under mer osäkra och riskabla förhållanden, skall våga följa 

sin ledares visioner. Då förtroende enligt Tillmar (2002) är en av de avgörande faktorerna 

för att ett samarbete med riskfaktor människor emellan skall fungera. Projektgruppen kan 

även utsättas för påfrestningar under dess livstid, såsom förändringar av projektets syfte 

och medlemmar. Vi anser att skapandet av förtroendet mellan projektledaren och 

gruppen är av stor vikt då detta kan minska osäkerheten som annars kan uppstå i 

samband med att arbeta i projektform. Då projektformen som tidigare nämnts ger en 

förändrad arbetssituation för en ledare tror vi även att dennes agerande för att skapa 

förtroende påverkas av dessa förutsättningar. Det finns viss litteratur som exempelvis 

Lundin & Söderholm (1995) och Packendorff (1993) inom detta område som fokuserar 

på den temporära organisationen och dess förutsättningar. Dock verkar den största delen 

av forskningen fortfarande behandla styrning och kontroll av projektet och belyser 

således ej sociala processer såsom förtroendeskapande mellan projektmedlemmarna. Det 
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finns däremot litteratur, som exempelvis Whitener et al (1998) och Clark & Payne (1997), 

som behandlar den förtroendeskapande processen, dessa författare har studerat hur en 

ledare kan skapa förtroende hos sina medarbetare. Whitener et al (1998) anser att det är 

ledarens agerande som är det avgörande för huruvida detta förtroende skapas, men 

författarna gör det dock ur ett generellt perspektiv, med utgångspunkt från en permanent 

organisations förutsättningar. Vad vi framförallt saknar i litteraturen är hur de 

resonemang som Lundin & Söderholm (1995), Packendorff (1993), Whitener et al (1998) 

och Clark & Payne (1997) för kan användas för att belysa hur projektledaren kan hantera 

och förebygga de osäkerhetsfaktorer för projektmedlemmarna vi har diskuterat, och i 

synnerhet hur projektledaren internt skapar förtroende för sig själv.   
 

1.3 Problemfrågor 

Den ovan förda problemdiskussionen har vi valt att sammanfatta i två problemfrågor: 

•  På vilket sätt påverkar projektledarens roll och den temporära organisationen 

projektledarens förutsättningar att skapa förtroende? 

•  Hur går projektledaren tillväga för att skapa förtroende för sig själv internt inom 

projektgruppen?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur projektledaren skapar förtroende för sig 

själv inom projektgruppen utifrån dennes roll och de förutsättningar som den temporära 

organisationen innebär. 
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2 Metod 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en ökad förståelse för hur vi har gått tillväga för att genomföra 

denna undersökning, samt en möjlighet att kunna bedöma tillförlitligheten på vår studie. Först kommer 

vi att presentera vårt vetenskapliga förhållningssätt och ansats, därefter följer en beskrivning av de 

metodologiska val vi tagit och hur vi sedan, baserat på dessa val, praktiskt gått tillväga för att samla in 

den empiriska informationen. Vi avslutar detta kapitel med en reflektion runt den metod vi valt för att 

utföra vår studie.  

2.1 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 

Hur en forskare definierar vad som är vetenskap och vetenskapliga metoder påverkar 

enligt Gilje & Grimen (1992) i hög grad forskarens tillvägagångssätt och externa aktörers 

förståelse för forskarens argumentation och förmåga att utvärdera relevansen i 

forskningens resultat. Det finns flera olika definitioner av vad vetenskap är och vilka 

metoder som är tillåtna för att nå fram till forskningsresultat. Vi anser att det är svårt att 

definiera ett generellt och statiskt begrepp för vad vetenskap är utan att ta hänsyn till 

forskarens syfte och undersökningsområde. Olika bedömningsgrunder och angreppssätt 

är enligt oss olika adekvata beroende på vad som skall utredas. Då vi i denna 

undersökning ämnar undersöka och förklara relationen mellan människor i en specifik 

situation, är vi ute efter att förstå mänskliga handlingar och resultatet av dessa handlingar. 

Vi är ej ute efter att formulera någon absolut lag eller regel som skulle gälla i alla 

situationer, utan anser att resultatet av vår undersökning påverkas av oss själva, av 

undersökningsobjektet och den kontext som objektet befinner sig i. Vi anser att vår åsikt 

har influenser av den hermeneutiska vetenskapssynen, som enligt Gilje & Grimen (1992) 

innebär att för att kunna förstå betydelsen av mänskliga aktiviteter måste dessa fenomen 

tolkas av forskaren. 
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Hade vårt syfte varit att verifiera eller falsifiera en förutbestämd hypotes, hade vårt 

vetenskapliga förhållningssätt troligen legat närmre den andra vetenskapsteoretiska 

huvudskolan som har kommit att kallas för positivism eller logisk-positivism (Wandén, 

1981). Enligt Patel & Davidsson (1996) skall den positivistiska forskaren ha ett 

distanserat och värderingsfritt förhållningssätt till sin forskning och befinna sig i periferin. 

Även i denna aspekt skiljer vi oss från positivismen då vi i vår specifika undersökning 

interagerat med undersökningsobjekten och då våra tolkningar av primär och sekundär 

information har varit av stor betydelse för undersökningen. För att kunna genomföra 

undersökningen har vi således varit beroende av våra subjektiva uppfattningar och 

tolkningar, detta då vi har haft för avsikt att hålla oss kritiska till både teorier och 

respondenter.  

 

Dessa tolkningar baseras enligt hermeneutiken på vår förförståelse, dvs. de 

grundläggande föreställningar vi har inom ämnet i fråga (Gilje & Grimen, 1992). För att 

överhuvudtaget kunna formulera ett syfte och ge vår undersökning en riktning har vi 

varit tvungna att utgå från den kunskap vi har haft inom vårt undersökningsområde. Vår 

egna förförståelse för vårt valda område anser vi har skapats och utvecklats främst under 

vår tid vid Linköpings Universitet. Vi anser att sociala fenomen har stor påverkan på oss 

som individer och vi ser därför på vårt problemområde med ett synsätt som, med för oss 

varierande medvetenhet, har formats av Linköpings Universitet och dess filosofiska 

fakultet. Vi tar till denna uppsats även med oss egna personliga erfarenheter om projekt, 

projektledning och förtroende. Den sista byggstenen av vår egna förförståelse har skapats 

genom att vi initialt i uppsatsfasen studerade litteratur som behandlar vårt 

undersökningsområde.  

Förförståelsen för ett begrepp eller en specifik del leder i sin tur till ökad förståelse för 

helheten, när forskaren då får en generell överblick kan han/hon återvända med ny 

förförståelse för ett nytt begrepp (Gilje & Grimen, 1992). Detta samband mellan 
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förförståelse och förståelse eller mellan del och helhet kallas den hermeneutiska spiralen, 

och är en process som forskaren kontinuerligt genomgår under undersökningsperioden 

och successivt ökar dennes kunskap. Förståelsen av en del är inte mycket värd utan att 

den sätts i sitt sammanhang, dvs. sätts i relation till helheten. Den hermeneutiske 

forskaren måste dock, enligt Gadamer (1960, i Alvesson & Sköldberg 1994), vara 

medveten om att förförståelsen även kan blockera forskarens förmåga till förståelse. Om 

den nya insikten kraftigt strider mot forskarens egna föreställningar kan han/hon ha svårt 

att ta till sig den nya informationen och istället förkasta den. För att undvika detta bör 

forskaren kontinuerligt växla mellan sin undersökning och sin personliga referensram 

och ständigt ifrågasätta och revidera den senare, vilket leder till ökad förståelse för det 

fenomen han/hon undersöker (Gadamer 1960 i Alvesson & Sköldberg, 1994). Det är vår 

avsikt att, i enlighet med Gadamer, kontinuerligt under uppsatsens gång ta intryck av den 

information vi möter och därmed revidera vår bild av verkligheten för att på detta sätt 

undvika att låsa oss vid vår redan etablerade verklighetsuppfattning. Detta har vi försökt 

åstadkomma genom att under uppsatsens gång, och då främst i analysen, växelvis 

använda det empiriska materialet för att kritiskt förhålla oss till de teorier vi valt att 

använda, teorier som påverkat och format vår förförståelse, samtidigt som vi med hjälp 

av teorierna försökt ifrågasätta den empiriska informationen. Vi har således strävat efter 

att ifrågasätta våra egna tolkningar av respondenternas utsagor genom att ställa teorier 

och empiri mot varandra och därmed kritisera vår egen ståndpunkt som i vissa fall varit 

baserad på teorier och i andra fall mer påverkad av empirin. 

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Ofta, i forskningssammanhang, gör man enligt Patel & Davidson (1996) en uppdelning 

mellan empiri och teori och det är forskarens uppgift att sammankoppla dessa två delar. 

Att relatera teori och verklighet kan ske genom två olika metoder, den deduktiva eller 
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induktiva ansatsen. Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) anser att den förstnämnda 

ansatsen tar sitt ursprung ur vedertagna teorier, fastställer hypoteser som sedan ska 

verifieras eller falsifieras med hjälp av en empirisk studie. Vid en induktiv ansats utgår 

forskaren istället från verkliga observationer för att därefter dra slutsatser till ett mer 

generellt resultat.  

 

I vår studie har vi skapat förståelse om det fastställda problemområdet med hjälp av 

redan existerande teorier och det är denna tillvaratagna kunskap, i form av en 

referensram, vi använder oss av som bas för att genomföra den empiriska 

undersökningen. Detta tillvägagångssätt tyder på att vi har antagit en deduktiv ansats. 

Däremot så ställer vi inga hypoteser och vi strävar inte efter att verifiera eller falsifiera 

några påstående, vilket gör att vi inte renodlat använder den deduktiva metoden. Man 

kan även se inslag av en induktiv ansats i vår studie då vi analyserar resultatet från den 

empiriska undersökningen i syfte att utveckla de redan befintliga teorierna. Vår 

vetenskapliga ansats blir istället en tredje väg, ett alternativ som kombinerar den 

induktiva och deduktiva metoden, illustrerat nedan i Figur 2.1  

 

Teori 

Empiri 

Deduktion Induktion 

 
Figur 2.1; Vår vetenskapliga ansats. 

Källa: Baserad på Alvesson & Sköldberg, 1994. 
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Lekvall & Wahlbin (1993) anser att en undersökning kan kategoriseras in i olika fack, 

beroende på dess syfte. Då vi med denna uppsats ämnar undersöka hur projektledaren 

skapar förtroende för sig själv hos sina medarbetare, ger det vår undersökning en mer 

deskriptiv inriktning då vi, för att uppnå detta, kommer att beskriva hur ledaren anser att 

han/hon agerar för att lyckas inge detta förtroende. En deskriptiv eller beskrivande 

studie strävar oftast mot att, som namnet antyder, beskriva ett fenomen, vilket oftast 

innebär en beskrivning av individer eller situationer (Patel & Davidson, 1994) men söker 

inte efter att förklara samband (Lekvall & Wahlbin, 1993). Då vi inte endast syftar till att 

beskriva hur en projektledare agerar för att skapa förtroende, utan också att försöka 

förklara ett samband mellan hur dennes roll och den temporära organisationen påverkar 

en projektledares skapande av förtroende, så är denna studie inte enbart av beskrivande 

karaktär. Lundahl & Skärvad (1982) definierar en förklarande undersökning som en mer 

utvecklad version av en deskriptiv studie då den även ämnar förklara ett samband mellan 

de olika faktorerna som utgör ett fenomen, detta tyder på att vår uppsats även har vissa 

inslag av förklarande natur. 

 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

I denna del av kapitlet kommer vi att redogöra för de metodologiska val vi gjort gällande 

insamlingen av den empiriska informationen. Vi kommer även att presentera vårt 

praktiska tillvägagångssätt i samband med datainsamlingen, som är resultatet av våra 

metodologiska val.  

 

2.3.1 Kvalitativ studie 

Både en kvalitativ och kvantitativ studie är möjliga instrument att använda för att 

genomföra en undersökning. Valet däremellan baseras ofta, enligt Lekvall & Wahlbin 
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(1993), på respektive instruments lämplighet i en specifik studie, med utgångspunkt från 

studiens förutsättningar och syfte. Det centrala i detta val är om forskaren ämnar mäta 

eller förstå ett fenomen (Patel & Tebelius, 1987) och om det är att få bredd eller djup på 

sin studie man är intresserad av (Patel & Davidsson, 1994). Eftersom syftet med vår 

undersökning är att förstå och tolka olika individers uppfattningar och åsikter, och inte 

att kvantifiera de uppnådda resultaten, så var en kvalitativ inriktning på vår studie ett 

naturligt val. Tonvikten på det mänskliga inslaget och att förstå dess sociala processer i 

vår uppsats gör att vi inte har någon större nytta eller intresse av att mäta de uppnådda 

resultaten, utan mer en vilja att nå ett djup i undersökningen för att lyckas uttyda en 

helhet i vårt problem.  

 

Valet av studie påverkas inte bara av en studies syfte, utan också av hur forskaren vill 

presentera och bearbeta sina resultat. Enligt Patel & Davidsson (1994) krävs det olika 

bearbetningsmetoder av det empiriska materialet beroende på typ av studie. Medan den 

kvalitativa forskningen oftast använder en verbal analys stödjer sig den kvantitativa 

motsvarigheten på en statistisk analys. Detta argument stödjer ytterligare vårt val av 

studie då denna studies analys kommer presenteras i skriftlig form baserad på våra 

tolkningar och förståelse av den verklighet som vi tillförskaffat oss genom andra 

människors utsagor. Vidare kan forskaren välja mellan olika instrument för att 

genomföra sin datainsamling, där de vanligaste förekommande instrumenten vid en 

kvalitativ undersökning är intervju, observation eller källanalys. Vårt val av 

tillvägagångssätt kommer vi att redogöra för i nästa stycke. 

 

2.3.2 Intervju 

För att få fram information i vår empiriska studie har vi valt att använda oss av intervjuer. 

Vår avsikt har varit att anpassa oss till respondenten och ge denne möjlighet att utveckla 
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och fördjupa sina svar vilket gör att vi i enlighet med Bell (1993) anser att intervjuer är 

den mest adekvata metoden. Då vi med uppsatsen har haft i avsikt att få fram 

projektledares syn på hur de arbetar för att skapa förtroende för sig själva inom 

projektgruppen har intervjuerna genomförts med åtta stycken projektledare, två från fyra 

olika företag. En av dessa respondenter arbetade vid intervjutillfällena ej längre som 

projektledare, dock hade denne flera års erfarenhet av projektledning och det var i 

egenskap av detta som vi intervjuade henne. Intervjuerna skedde med en projektledare åt 

gången och hälften av respondenterna var kvinnor och hälften var män och samtliga 

intervjuer tog drygt en timme att genomföra. Sex av intervjuerna var personintervjuer 

och skedde på respondentens företag med oss båda närvarande. Dessa intervjuer tog i 

genomsnitt drygt en timme att genomföra. De resterande två intervjuerna genomfördes 

via telefon, även då med oss båda närvarande och med hjälp av högtalartelefon. 

Anledningen till att dessa gjordes via telefon var att vi på grund av tidsbrist ej ansåg oss 

ha tid till förfogande att besöka dessa respondenter på plats. Innan dessa två intervjuer 

genomfördes var vi medvetna om att vi genom en intervju via telefon ej skulle kunna 

uppfatta den intervjuades kroppsspråk och ansiktsutryck som kunde förstärka dennes 

åsikter. Trots detta har vi efteråt inte kunnat se någon skillnad i den informationen vi fått 

genom dessa telefonintervjuer jämfört med personintervjuerna. 

 

Innan vi genomförde intervjuerna skapade vi en intervjuguide som vi avsåg använda som 

stöd för intervjuerna (se Bilaga 1). Frågorna till denna guide tog vi fram med hjälp av de 

teorier vi valt att använda i vår referensram rörande projektledarens roll och en ledares 

skapande av förtroende. Vi lät även vår handledare kommentera denna intervjuguide och 

försökte efter denna handledning att formulera om vissa frågor så att dessa skulle 

stimulera till mer konkretiserade svar av respondenterna. 
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Som vi tidigare nämnt i 2.3.1 Kvalitativ studie ville vi få de intervjuade att fritt berätta om 

och reflektera över deras arbetssituation, vi ville i möjligaste mån undvika att styra 

respondenten. Graden av styrning beror enligt Holme & Solvang (1997) bland annat på 

standardiseringen av intervjuarens frågor. Vid hög standardisering håller sig intervjuaren 

till en intervjuguide som hålls oförändrad till varje intervju. Således ställs samma frågor i 

samma följd till alla intervjupersonerna. Till varje intervju hade vi med oss en och samma 

intervjuguide vilken vi använde som mall. Däremot kom ordningen på frågorna ofta att 

variera mellan de olika intervjuerna då exempelvis respondenterna på ett tidigt stadium 

kunde komma att beröra frågor som vi hade tänkt behandla i en senare del av intervjun. 

Vi försökte därför hålla oss flexibla och när det var möjligt låta respondenterna leda 

samtalet framåt. Detta menar vi gör att standardisering av våra intervjuer sjunker och vi 

anser att vi har använt oss av en semistandardisering. Ytterligare ett sätt att skilja på olika 

intervjuformer är att se hur pass strukturerade de är. Syftet med våra intervjuer var 

fastställt innan intervjuerna genomfördes, dvs att ge oss information om hur en 

projektledare arbetar för att skapa förtroende för sig själv hos sina projektmedlemmar. Vi 

visste även vilka områden vi ville att respondenten skulle beröra. Vi har därför gett 

intervjuerna en viss struktur, dock har vi ej låst oss vid denna struktur utan ofta låtit 

respondenterna föra intervjuerna framåt. Vi beskriver därför de genomförda intervjuerna 

som semistrukturerade. 

 

Innan vi genomförde intervjuerna skickade vi ut information till de projektledare vi skulle 

intervjua rörande vilka vi var, vad syftet med uppsatsen var och vilken typ av frågor vi 

skulle komma att ställa. I informationen framgick dessutom att vi inte skrev uppsatsen på 

uppdrag av en extern intressent. Då vi genom detta ökat projektledarnas vetskap om oss 

och i vilket sammanhang de medverkar tror vi att vi kan ha ökat deras förtroende för oss 

och stimulerat till en större öppenhet i deras svar. Detta menar vi stöds av Holme & 

Solvang (1997) som anser att öppenheten från respondentens sida ökar om denne vet i 
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vilket sammanhang han/hon medverkar i, dvs. vad som är syftet med undersökningen 

och den specifika intervjun. 

 

En enligt oss viktig aspekt med våra genomförda intervjuer är att respondenterna 

presenteras anonymt. Varken företagsnamn eller namnen på de intervjuade personerna 

figurerar i uppsatsen. Detta var något som de intervjuade var medvetna om från första 

början, och som vi var noga med att poängtera dels i den information vi innan 

intervjuerna skickade till respondenterna och dels i inledningen av varje intervju. 

Anledningen till att vi valt att hålla respondenterna anonyma är att vissa av de frågor 

rörande projektledarens skapande av förtroende vi har ställt kan uppfattas som laddade. 

Genom anonymiteten hoppas vi på detta sätt ha ökat deras öppenhet i intervjuerna och 

att de då skall ha känt sig mer bekväma att fritt berätta och delge sina åsikter. Då ett par 

av respondenterna i samband med och efter intervjuerna ställt frågor rörande just 

anonymiteten och hur det de säger skall komma att presenteras, tror vi oss ha lyckats 

med att öka deras öppenhet i intervjuerna. Speciellt under en av intervjuerna blev vikten 

av anonymiteten påtaglig, då respondenten, innan denne svarade på en av våra frågor 

ytterligare en gång försäkrade sig om att denne och dennes företag skulle hållas anonyma. 

När två intervjuer återstod tyckte vi oss märka ett visst mönster i den information vi 

insamlat. Vi genomförde dock de sista intervjuerna och upptäckte att detta mönster i 

vissa fall förstärktes men att dessa intervjuer i andra fall gav oss en mer mångsidig bild. 

Med samtliga intervjuer gjorda ansåg vi oss kunna skapa oss en bild av det vi ämnat 

undersöka. 

 

2.3.3 Bearbetning av information 

Samtliga intervjuer spelades med respondenternas samtycke in på band. Detta gjorde vi 

för att slippa ta anteckningar och vi båda istället skulle kunna koncentrera oss på 
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intervjun. Dessutom ansåg vi att en bandinspelning i förhållande till anteckningar skulle 

öka tillförlitligheten i undersökningen, då vi med denna metod skulle undvika osäkerhet 

runt respondenternas formulering. Efter varje intervju skrevs den genomförda intervjun 

ut och i denna process valde vi att endast skriva ut sådant som vi ansåg vara av intresse 

för vår uppsats, då det hände att respondenterna kom in på ämnen som låg utanför vårt 

undersökningsområde. Dessa utskrifter kom vi sedan att skicka till respondenterna för att 

de skulle gå igenom dem och kontrollera att informationen från intervjuerna var korrekt. 

Efter förslag från två av respondenterna gjorde vi ett fåtal ändringar av språklig karaktär i 

utskriften av dessa intervjuer. Istället för att presentera varje intervju enskilt, har vi valt 

att presentera intervjuerna sammanställda i kapitel 4.Empiri, följandes den struktur vi 

använt i vår intervjuguide. Detta har vi gjort för att öka läsvänligheten för uppsatsens 

läsare. Då vi inte presenterar varje intervju enskilt har vi dock varit noga med i 

empiriavsnittet ha en balans mellan de olika intervjuerna så att varje respondents bidrag 

blir representativt. För att läsaren dock skall kunna skaffa sig en bild av våra 

respondenter och varje enskild respondents bidrag till vår studie ger vi i Bilaga 2-9 en 

kort presentation av varje respondent och dennes åsikter rörande våra frågor. Det är vår 

förhoppning att detta skall ge läsaren en mer personlig bild av varje respondent.  

 

2.3.4 Urval  

Som vi tidigare skrivit har vi använt oss av intervjuer som tillvägagångssätt för att samla 

in den empiriska informationen till denna studie. Valet av företag där våra respondenter 

skulle arbeta baserade vi på företag vars verksamhet främst är organiserad i projektform. 

Då vi ej velat låsa undersökningen till ett och samma företag ville vi intervjua 

projektledare från olika företag. Vi hade initialt ett antal alternativ i åtanke, men bestämde 

oss slutligen för fyra företag vars verksamhet är inriktade mot systemlösningar, då detta 

är en bransch där många verksamheter genomförs i projektform. Access var ytterligare 
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en anledning till att just dessa företag valdes, då det var hos dem vi först fick tid för 

intervjuer. Dessutom disponerade dessa företag över projektledare med en profil som 

överensstämde väl med de kriterier vi fastställt gällande önskvärda respondenter. De 

kriterier som vi utgått ifrån var att det skulle vara en projektledare med några års 

erfarenhet av att leda projekt med en livslängd på högst ett år, och omfattande ca fem till 

tjugo gruppmedlemmar. Anledningen till att dessa kriterier blev vår utgångspunkt var att 

vi anser att det är under sådana förutsättningar som den temporära organisationens natur 

blir som mest påtaglig. Vi menar att då ett projekt sträcker sig över en längre tidsperiod 

kan det bli svårare för projektdeltagarna att dra en gräns mellan vad som är en temporär 

och permanent organisation. Detta gällde även projekt som omfattar alltför många 

individer, då vi menar att ju mindre projektgruppen är desto mer beroende blir 

projektdeltagarna av varandra för att genomföra den fastställda uppgiften.  

 

För att hitta rätt personer ringde vi upp de utvalda företagen och bad att få tala med en 

av företagets mer erfarna projektledare. Vid samtal med denne projektledare förklarade vi 

vårat syfte och vilka erfarenheter projektledaren vi sökte borde ha. På så sätt kunde vi 

slussas vidare tills vi nått fram till projektledare med rätt profil. Samtliga, förutom en, av 

de intervjuade projektledarna, har dessutom stor erfarenhet från implementeringsprojekt, 

detta var dock ej ett kriterium utan snarare ett resultat av de företag vi valt ut. Att 

könsfördelningen mellan våra respondenter skulle bli så jämnt fördelad var heller inget 

initialt krav från oss, då vi inte ämnar studera förtroendeskapande ur ett 

manligt/kvinnligt perspektiv, utan det var slumpen som fick avgöra den punkten.  

 

2.4 Metodreflektion 

Då vi har valt att genomföra denna studie med utgångspunkt från projektledarens 

perspektiv är vi medvetna om att detta kan skapa vissa frågor runt om hur pass väl 
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respondenternas utsagor rörande sitt eget beteende överensstämmer med deras verkliga 

beteende. Det finns ju alltid en viss risk att en respondent skönmålar bilden av sig själv 

och sitt agerande för att framstå i bättre dager. Likaväl som att en respondent med en 

liten självinsikt kanske inte uppfattar sig själv med en verklig och rättvisande bild. En 

metod för att undvika denna risk tror vi hade varit genom att kombinera de genomförda 

intervjuerna med observationer. Att följa och observera projektledarna i deras arbete tror 

vi hade kunnat underlätta för oss att bedöma riktigheten i de intervjuades utsagor genom 

att ställa de intervjuades svar och våra observationer mot varandra. Dock ansåg vi att den 

begränsade tidsram vi har haft till vårt förfogande inte skulle vara tillräcklig för att erhålla 

tillfredsställande information genom en observation. Med tillfredsställande information 

menar vi en sådan mängd information att det skulle ha varit möjligt att dra några 

slutsatser, vilket antagligen hade krävt att vi följt och observerat våra respondenter under 

ett helt projekts livstid. En andra alternativ metod för att undersöka hur en projektledare 

skapar förtroende för sig själv hos sina medarbetare hade varit att även genomföra 

intervjuer med de intervjuades medarbetare. Med en sådan metod hade vi kunnat urskilja 

huruvida de intervjuade projektledarnas uppfattning om förtroendeskapande stämmer 

överens med projektgruppens syn. Dock blev tidsaspekten avgörande även här då vi 

ansåg att det skulle bli nödvändigt att intervjua samtliga medlemmar inom 

projektgruppen, då även dessas svar troligen skulle präglas av subjektivitet och variera 

kraftigt från person till person. 

 

Då observationer och även intervjuer med projektdeltagare slutligen valdes bort som ett 

alternativt tillvägagångssätt, har vi istället varit noga med att arbeta igenom det empiriska 

materialet med kritiska ögon och hela tiden vara medvetna om subjektiviteten i de 

intervjuades utsagor. Risken finns att vissa av de frågor vi ställt respondenterna rörande 

förtroende kan ha lockat dem till att ge svar som låter bra i åhörarens öron men som 

kanske inte stämmer överens med deras egentliga ledarstil. För att värja oss mot detta har 
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vi med hjälp av följdfrågor försökt få dem att konkretisera sina svar med exempel om 

hur deras agerande skapar förtroende och på vilket sett de märker att deras agerande 

skapar förtroende. Dessutom tror vi att det faktum att vi valde att hålla respondenterna i 

studien anonyma resulterade i att dessa kände en ökad trygghet i att ge ärliga svar. 

 

Som vi tidigare nämnt är inte vår avsikt att slutsatserna till denna uppsats skall vara 

universella och gälla i alla situationer, utan vår avsikt är att ge en bild av åtta 

projektledares syn på deras arbete med att skapa förtroende för sig själva inom sin 

projektgrupp. Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) får kvalitativa studier ofta kritik för att 

dess resultat inte kan generaliseras och därför ej vara vetenskapligt. Detta är beroende på 

vilken betydelse man ger ordet generalisering. Vår åsikt är att då varje person vi har 

intervjuat är unik kan det vara svårt att dra generella slutsatser av denne persons utsagor 

om hans/hennes agerande. Samtidigt befinner sig samtliga åtta intervjuade i snarlika 

situationer med likartade uppgifter. Således är vår åsikt att vissa delar av resultatet av vår 

undersökning kan hänföras till agerande av mer generell natur medan andra delar är mer 

individbaserade. Vi tror att resultatet i denna undersökning kan användas för att få en 

förståelse för hur en projektledare arbetar för att skapa förtroende för sig själv inom 

projektgruppen under sådana förhållanden som liknar de våra respondenter befinner sig i.  
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3 Referensram 
Syftet med detta kapitel är att presentera de teorier som vi anser vara nödvändiga för att kunna 

undersöka hur projektledaren skapar förtroende för sig själv inom projektgruppen med de förutsättningar 

som dennes roll och den temporära organisationen innebär. Vi ämnar med detta kapitel dels introducera 

och förklara begrepp som tidigare kan vara okända för läsaren och dels ge uppsatsen en teoretisk 

plattform, vilken vi sedan har för avsikt att både använda för att förklara resultatet av vår empiriska 

undersökning samt att vidareutveckla dessa teorier till att gälla i projektsammanhang. 

3.1 Kännetecken för en temporär organisation 

I denna första del av referensramen vill vi ge läsaren en bild av vad som kännetecknar en 

temporär organisation. Syftet med denna beskrivning är att ge läsaren förståelse för vilka 

förutsättningar en temporär organisation ger de individer som är verksamma inom den 

och hur detta därmed påverkar en projektledares arbete och dennes förutsättningar för 

att skapa förtroende för sig själv inom projektgruppen.  

 

De flesta teoretiker inom projektledning är överens om några karaktäristika som 

kännetecknar ett projekt i förhållande till den traditionella linjeverksamheten; en unik 

uppgift som ska genomföras under en begränsad tidsram och med en förutbestämd resursinsats 

(se Bergren & Lindkvist, 2001, Packendorff, 1993, Cleland, 1994). Dessa bestämmande 

faktorer bildar en triangel där varje hörn anses alltid vara närvarande i ett projekt, även 

om en av de tre faktorerna kan dominera mer i ett projekt än i ett annat. I vissa fall kan 

ett projekt vara hårt styrt av strikta tidsramar, medan i andra sammanhang är det en 

begränsad budget som ger förutsättningarna för ett projekts process och utgång. Då 

många, som vi tidigare diskuterat, numera ser ett projekt som någonting mer än ett 

verktyg för att genomföra en uppgift, och erkänner vikten av att se på de mänskliga 

interaktionerna i ett projekt, går vissa teoriskolor ett steg längre, och ser ett projekt som 
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en temporär organisation. ( se Lundin & Söderholm, 1995). Dessa skolor erkänner vikten 

av projekttriangelns tids- och uppgiftsaspekt, men dessa belyser även innebörden av att den 

temporära organisationen består av en projektgrupp samt den förändring som skall 

genomföras av projektet, dvs projektets övergång . Projekttriangeln har således kommit att 

reviderats och utökats med en faktor. (Se figur 3:1).  

 

Projektgrupp
(Team) 

Tid
(Time)

Övergång
(Transition) 

Uppgift 
(Task)  

Figur 3.1; Grundläggande faktorer i en temporär organisation 

Källa; Lundin & Söderholm, 1995. sid. 451 

 

Av namnet att döma är tidsaspekten för en temporär organisation begränsad redan från 

dess start, ofta finns till och med mycket exakta tidsangivelser för dess början och slut. 

Lundin & Söderholm (1995) tydliggör skillnaden i tidsuppfattningen för individerna i en 

temporär och i en permanent organisation och menar att tidsaspekten ofta uppfattas som 

en linjär företeelse i permanenta organisationer, där verksamheten förväntas existera för 

evigt. Däremot anser författarna att tiden i en temporär organisation bedöms som 

uppdelad i ett antal, på varandra följande faser, från projektets början till dess slut. 

Engwall (1995) instämmer i Lundins & Söderholms synsätt och menar att ett projekt 

genomgår en livscykel, som kan indelas i fyra olika faser. Den initiala fasen benämner 

författaren målformulering eller förstudie, då olika idéer genereras och projektets uppgift 

fastställs, samt att det sker en förankring och legitimering av projektet inom den 
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permanenta organisationen. I den andra fasen, planering, bestäms en mer detaljerad och 

utvecklad plan av de riktlinjer som projektet ska följa. Därnäst följer, genomförandet, då 

projektets syfte verkställs, och denna fas är enligt Wisén & Lindblom (1998), oftast den 

mest dominerande, i alla fall ur ett tidsperspektiv. Slutligen, i fjärde fasen, avslutningen, 

avvecklas den tillfälliga organisationen. Vidare menar Lundin & Söderholm (1995) att 

varje fas medför olika uppgifter för organisationen och den enskilde individen, vilket 

leder till att individernas syn på tiden som begrepp är starkt kopplat till specifika 

aktiviteter. Packendorff (1993) hävdar att individerna i en temporär organisation i många 

fall missbedömer den tid de har på sig att utföra sina uppgifter på, vilket därmed ofta 

leder till att arbetsinsatsen successivt ökar ju närmre slutdatumet projektet kommer.  

 

Den temporära organisationens andra kännetecken är enligt Packendorff (1993) att dess 

uppgift, dvs. dess mål och syfte, är mer konkret och begränsat i jämförelse med den 

permanenta organisationen. Lundin & Söderholm (1995) menar att detta beror på att ofta 

är anledningen till skapandet av den temporära organisationen starkt kopplat till dess 

specifika uppgift. Detta innebär enligt Packendorff (1993) att individerna i organisationen 

torde vara mer medvetna om det specifika målet och om möjligheterna att uppnå det, 

och han menar vidare att denna medvetenhet i sin tur bör öka medlemmarnas 

förväntningar om att lyckas genomföra projektet. Trots att författaren menar att 

uppgiften kan vara konkret menar han även att den temporära organisationens uppgift i 

många fall kan komma att ändras under tidens gång, vilket då kan leda till en osäkerhet 

angående gruppens syfte, detta skapar ofta en individuell osäkerhet hos varje medlem 

rörande hans/hennes specifika roll och uppgift. Detta kan enligt författaren hanteras 

genom att öka medlemmarnas delaktighet i beslutsprocesser rörande gruppens uppgift 

och genomförandet av denna uppgift. Detta resonemang menar vi visar på att en 

temporär organisation är av synnerligen flexibel karaktär, då dess uppgift kan växla från 

att vara specifik och tydlig till föränderlig och osäker. 
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Projektgruppen som utgör den temporära organisationens fysiska del påverkas i sig i hög 

grad av de ovan diskuterade förutsättningarna, dvs. tids- och uppgiftsaspekterna. Lundin 

& Söderholm (1995) menar att dessa unika förutsättningar på olika sätt kan påverka 

samarbetet inom gruppen. Gruppmedlemmarna bär ofta med sig en förbestämd 

uppfattning om vilka problem och möjligheter som arbete i en temporär organisation bär 

med sig. De övriga medlemmarnas olika bakgrund och kompetensområden kan för vissa 

ses som en konfliktfaktor medan vetskapen om att samarbetet individerna emellan sker 

under temporära förhållanden däremot kan skapa en större tolerans för intressekonflikter 

inom gruppen. Enligt Packendorff (1993) saknar den temporära organisationen de 

hierarkiskapande tendenser som är vanliga i permanenta organisationer, vilket ofta leder 

till en större öppenhet och konsensusanda medlemmarna emellan.  

 

Lundin & Söderholm (1995) nämner slutligen den temporära organisationens fjärde 

byggsten: övergång. Detta begrepp är starkt kopplat till projektets uppgift, och handlar 

om att anledningen till skapandet av projektet är att man vill få till stånd en förändring 

eller en transformering. Denna förändring är, enligt författarna, i många fall lättare att se 

för medlemmarna i en temporär organisation än i en permanent. 

 

3.2 Projektledaren 

I denna del presenterar vi olika synsätt på projektledarens roll i en temporär organisation. 

Detta för att klargöra vad dennes funktion innebär och hur den kan komma att förändras 

under projektets gång. Vi använder oss i denna del i stor utsträckning av Wisén & 

Lindblom, (1998) samt av Treutiger (1993) då vi anser att dessa ger en klar bild av 

projektledarens, ibland något komplicerade roll. 
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Projektledarens roll kan ses som komplex, då projektledaren enligt Wisén & Lindblom 

(1998) ska agera som arbetsledare, samordnare och informatör, vid sidan av de ”vanliga” 

uppgifterna denne blivit tilldelad i projektarbetet. Han/hon ska även hålla alla 

intressenter, interna som externa, som uppdragsgivare, ledningen och medarbetare, 

informerade. Engwall (1995) benämner projektledaren som en ”nyckelfigur” då det är 

projektledarens ansvar att projektet drivs och genomförs enligt fastställda direktiv, mål 

och planer.  

 

Engwall (1995) poängterar att litteraturen runt ledning av projekt och ledning av den 

traditionella permanenta organisationen är snarlika och att den egentliga skillnaden 

mellan de två teoriinriktningarna är projektlitteraturens fokusering på den unika 

uppgiftens genomförande under en begränsad tidsram. Högsta prioriteringen ligger oftast 

på att lösa projektets uppgift. Treutiger (1993) för ett liknande resonemang då han anser 

att projektledarens ledarfunktion många gånger är väldigt uppgifts- och resultatorienterad. 

Den extrema versionen av ett resultatorienterat ledarskap kan för att citera Wisén & 

Lindblom (1998) karakteriseras av att: 

 

”ledaren ensam bestämmer mål och medel och kontakten med underställd personal är sporadisk” (Wisén 

& Lindblom, 1998, s. 203). 

 

Blake & Mc Canse (1991) menar att detta ledarskaps primära syfte är resultatpresterandet 

och inte medarbetarnas långsiktiga välbefinnande. Detta kan sättas i förhållande till 

ledarskap i en linjefunktion där liknande uppgifter är återkommande, vilket borde erbjuda 

mer tid till att skapa en mer relations- och personalorienterad ledarstil. Denna ledarstil 

syftar på en ledare som, bland annat, för en öppen kommunikation om mål och metoder 

med sina medarbetare och som delegerar ansvaret för olika uppgifter (Wisén & Lindblom, 

1998). Författarna menar vidare att en förutsättning för att nå framgång som 
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projektledare är en balanserad kombination mellan att vara resultat- och 

relationsorienterad. Fleishman (i Ekvall & Arvonen, 1994) för ett liknande argument och 

påpekar att ett effektivt ledarskap kräver en avvägning mellan att tillfredsställa 

individuella och organisatoriska behov.  

 

Denna bakgrund i kombination med ett behov av att bemöta och hantera de allt 

snabbare och omvälvande förändringarna i samhället anser Ekvall & Arvonen (1991) har 

utvecklat en tredje ledarskapsstil ur den traditionella tvådimensionella 

ledarskapsmodellen. (se Figur 3.2)      

 

                                                                                                                                                                   

Förändrings-
/utvecklingsorientering 

Relations- 
orientering 

Uppgifts-
orientering  

 

Figur 3.2: Utvecklandet av en tredje ledarskapsdimension  

Källa; Ekvall & Arvonen, 1991. sid. 25      

 

Den tredje dimensionen karaktäriseras av ett förändrings- och utvecklingsorienterat 

ledarskap. Detta synsätt lägger stor vikt vid att ledarskapet ska uppmuntra och stimulera 

kreativitet och nytänkande bland sina medarbetare. Författarna menar 

att ”förändringsledaren” behövs i arbetssituationer där nya produkter eller tjänster är 

producerade, där det finns utrymme för utveckling av nya arbetsmetoder samt att 
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medarbetarna har möjlighet att bidra med sina åsikter och idéer gällande deras 

arbetssituation. Enligt de studier som Ekvall & Arvonen (1994) har genomfört rörande 

de tre ledardimensionerna har det visat sig att en framgångsrik ledare bör ha inslag av 

samtliga tre, dock är ett förändringsorienterat beteende det viktigaste för ett företags 

överlevnad. De menar att dagens ledare måste kunna hantera och anpassa sig till de 

snabba förändringar som sker både inom och utanför företagens dörrar.  

 

”Förändringsledaren är en ledare, som förmedlar idéer och visioner till sina medarbetare, som accepterar 

och stödjer nya idéer, som är initiativtagare och beslutsam” (Wisén & Lindblom, 1998, sid 222).  

 

Dessutom belyser Wisén & Lindblom (1998) att synsättet på ledarskap har flyttat sin 

fokusering från ledaren till att se gruppen som huvudaktörer, vilket i synnerhet blivit 

påtagligt i projektsammanhang. För att kunna leda ett projekt på ett effektivt sätt är det 

nödvändigt att projektledaren utgår från gruppens förutsättningar, författarna betonar att 

ledaren bör ställa sig själv frågor som till exempel; vilken kompetens har 

projektmedarbetarna i sakfrågorna? Stämmer gruppens målsättning med det officiella 

målet? Existerar det dolda konflikter inom gruppen? Vilken grad av förtroende finns 

inom gruppen?  

 

Svaret på sådana frågeställningar antyder hur pass mogen projektgruppen är som helhet, 

samt i sin tur, vilken typ av ledarstil projektet är i behov av. Treutiger (1993) och Wisen 

& Lindblom (1998) sammankopplar till viss del en ledares skiftande roll under projektets 

gång till de olika faser ett projekts process består av1. Visserligen framställer inte dessa 

författare ledarens skiftande roll exakt efter Lundin & Söderholms (1995) faser, dock har 

vi kunnat urskilja ett visst samband. Under ett projekts första fas handlar projektledarens 

roll mest om att instruera sina medarbetare. Treutiger menar då att det krävs en 

                                                 
1 Som vi beskrev tidigare i detta kapitel, stycke 3.1 Kännetecken för en temporär organisation 
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instrumentell styrning av projektgruppen eftersom osäkerheten är påtaglig i det initiala 

skedet, vilket enligt Wisén & Lindblom (1998) kräver en mer auktoritär och 

resultatinriktad ledarstil. I ett senare stadium av projektet, då genomförandet av 

uppgiften är i verksamhet, består ledarens funktion i att motivera och informera sina 

medarbetare, vilket skapar en mer relationsorienterad ledarstil. Efter en viss tidsperiod, 

då projektmedlemmarna känner sig trygga inom gruppen och med sin individuella 

uppgift, blir samråd med resten av gruppen projektledarens framträdande arbetsform och 

hans roll blir mer av stödjande natur. Vid en viss tidpunkt kommer medarbetarna att 

uppnå större kompetens och kännedom om sitt område än projektledaren, vars roll blir 

då att delegera och låta medarbetarna arbeta mer självständigt. Treutiger (1993) betonar att 

detta är den formella och teoretiska schematiseringen av projektledarens roll men att 

ledning av ett reellt projekt och dess process sällan är så enkel. Då projektgruppen många 

gånger förändras under processen gång, vissa medlemmar försvinner medan andra 

tillkommer, hävdar författaren att det krävs att ledare kan skifta mellan olika ledarroller 

under projektets gång. Wisén & Lindblom (1998) för en liknande diskussion och menar 

att projektledarrollen fordrar en situationsanpassning, dvs. projektledaren måste anpassa 

sitt ledarskap till rådande situation och framförallt till projektgruppens generella 

mognadsnivå. 

 

3.3 Förtroende 

I detta stycke presenterar vi teoriers resonemang runt vikten av förtroende i samarbeten 

samt en modell rörande hur ledaren kan skapa förtroende hos sina medarbetare. Denna 

modell är dock ej framtagen för att beskriva hur förtroende mellan ledare och 

medarbetare skapas i en så specifik situation som en temporär organisation innebär, utan 

är av mer generell natur. Vår avsikt är dock att använda denna modell för att i den mån vi 
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anser det vara möjligt förklara skapandet av förtroende mellan projektledaren och dennes 

medarbetare i en temporär organisation. 

 

När människor arbetar tillsammans uppstår i många fall ett ömsesidigt beroende av 

varandra och varandras kunskap. Enligt Tillmar (2002) är förtroende en av de avgörande 

faktorerna för att ett samarbete med riskfaktor människor emellan skall fungera. Enligt 

Mayer (1995) kan en ledares förtroende för sina medarbetare ersätta dennes behov av 

kontroll, ju större förtroende ledaren har för sina medarbetare desto mindre tid måste 

denne lägga på att övervaka de uppgifter de utför. Förtroende är dessutom av stor 

betydelse för att ledaren skall bli accepterad i sin roll som ledare (Kouzes & Posner, 

1997). Samtidigt har det visat sig att förtroende inom en grupp människor kan leda till 

ökning av dess prestationsförmåga (Sako i Tillmar, 2002, Mayer, 1995). Förtroende är 

således viktigt för samarbetet mellan ledaren och de övriga gruppmedlemmarna såväl 

som gruppmedlemmarna sinsemellan.  

 

Enligt Rousseau et al (1998) är man inom forskningen överens om att förtroende är av 

stor vikt i samarbeten där det råder ett stort beroende mellan samarbetets olika aktörer. 

Genom att inte kunna uppnå önskat syfte på egen hand måste en gruppmedlem ha 

förtroende för att dessa specifika uppgifter löses av de övriga medlemmarna. Vidare 

menar författarna att risk ofta nämns som en förutsättning för existensen av förtroende. 

En gruppmedlem är medveten om att resultatet av den verksamhet han är delaktig i 

beror inte bara på honom/henne själv, utan även på de övriga gruppmedlemmarna och 

på gruppens ledare. För att acceptera denna risk och de konsekvenser den innebär, krävs 

det således att den enskilde gruppmedlemmen känner förtroende för ledaren och 

gruppens övriga medlemmar och därmed erkänner och accepterar deras funktioner och 

roller i gruppen.  
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Det har gjorts ett antal studier runt hur förtroende skapas mellan en ledare och 

hans/hennes medarbetare, och man kan uttyda att många av forskarna har nått liknande 

resultat. Vi har funnit och studerat några av modellerna som är resultatet av dessa studier 

och därefter valt att använda Whitener et als modell från 1998 i detta kapitel (se Figur 

3.3). Motiveringen till att vi valt just denna modell är att vi fann de flesta existerande 

teorier likvärdiga men att Whitener et al är de som enligt oss lyckats bäst med att 

konkretisera de faktorer som påverkar en medarbetares förtroende till sin ledare. 

Dessutom anser vi att deras modell kan ses som en övergripande sammanfattning av de 

återkommande faktorerna i flera andra modeller. Till Whitener et als femkategorimodell 

har vi valt att komplettera en sjätte variabel som vi anser kan påverka de anställdas 

förtroende till sin ledare, kompetens. Anledningen till att vi har lagt till denna faktor är att 

många av de modeller vi anser vara likvärdiga Whitener et als modell inkluderar den.  
 

 

 

 
 

  
   
  

   

   
   
 
 

Kompetens

Visande av 
intresse 

Kommunikation

Delegering

Integritet

Konsekvent
beteende 

Projektledaren Projektgruppen

 
Figur 3.3: Förtroendeskapande modell 

Källa; Baserad på Whitener et al (1998) 
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Vi kommer nu att ge en mer ingående beskrivning av dessa sex kategorier. Vi kommer 

även att komplettera Whitener et als modifierade modell med andra författares 

beskrivning av dessa faktorer 

 

3.3.1 Konsekvent beteende 

Närliggande, och kanske mer beskrivande termer, till konsekvent beteende är pålitlighet 

och förutsägbar. Clark & Payne (1997) beskriver denna kategori som: 

 

”a behaviour that reflects, for example, consistency and fairness, predictability, discretion, and good 

judgment” (Clark & Payne, 1997, s. 208) 

 

Whitener et al (1998) menar att ett förutsägbart beteende från ledaren kommer att stärka 

dennes förhållande med sina medarbetare. Detta påstående baseras på att en ledare som 

agerar på ett konsekvent sätt ger sina medarbetare bättre möjligheter att kunna förutsäga 

hur deras ledare kommer att reagera eller agera i en viss situation. Denna vetskap skapar 

en trygghet som gör att de anställda är mer villiga att ta risker i sin arbetssituation och i 

samband med sin ledare. 

 

3.3.2 Integritet 

Whitener et al (1998) betonar att de anställda observerar överensstämmelsen mellan en 

ledares ord och gärningar, och en existens eller en avsaknad av överensstämmelse starkt 

påverkar de anställdas bild av ledarens integritet, hederlighet och moral. Dasgupta (1988) 

gör, enligt Whitener et al, en skillnad mellan två varianter av beteende som ger upphov 

till ett integritetsbaserat beteende. Den första varianten behandlar ärlighet, i form av att 

berätta sanningen, medan den andra fokuserar på en persons trovärdighet med hänsyn till 

att uppfylla givna löften. Enligt Kouzes & Posners (1997) visar resultat från utförda 
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undersökningar, att nittio procent av de tillfrågade medarbetarna anser ärlighet vara den 

ledaregenskap de värderar högst. De menar att för att en anställd frivilligt ska följa en 

ledares visioner krävs det först att man känner förtroende för denne person, och detta 

förtroende uppstår genom att ledarens ord överensstämmer med dennes gärningar. 

Mayer & Davis (1995) ger en liknande beskrivning av integritetsbaserat beteende och 

dess relevans för uppbyggandet av en förtroendefull relation. De menar också att 

förhållandet mellan förtroende och integritet består i att ledaren har värderingar och 

principer som de anställda kan identifiera sig med, eller i alla fall acceptera. Ett 

konsekvent och integritetsbaserat beteende kan till synas verka snarlika men medan den 

föregående kategorin är mer fokuserat på en ledare och konsekvensen i dennes beteende, 

så syftar denna kategori på överensstämmelsen mellan vad hon/han säger och sedan 

agerar. 

 

3.3.3 Delegering 

Den tredje förtroendeingivande kategorin syftar, enligt Whitener et al (1998), på i vilken 

utsträckning ledaren genom att delegera ansvar ger sina anställda möjligheter att påverka 

vid beslutfattande. Graden av ett tillfredsställande inflytande kan variera starkt från 

individ till individ, men resultat från studier har visat på att de anställda känner mer 

förtroende för sin ledare när de är nöjda med sina möjligheter att kunna delta vid 

beslutfattning (Driscoll, 1978 ur Whitener et al, 1998). Det stigande förtroende grundar 

sig i att som en konsekvens av ledarens delegering av kontroll, ökar den anställdas 

möjlighet att påverka och kontrollera de beslut som berör hans/hennes individuella 

arbetssituation. Då de flesta individer uppskattar att bli tilldelade ansvar som en form av 

belöning, finns det en annan positiv aspekt i en ledares delegering av kontroll. Detta 

baseras på Treutiger (1993) som hävdar att en delegering av kontroll i form av tex. 

arbetsuppgifter utvecklar medarbetarnas kompetens och att de flesta medarbetare finner 
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en sådan delegering stimulerande. Whitener et al (1998) menar att när en ledare fördelar 

kontroll och låter sina medarbetare delta i viktiga beslut bekräftar det hans/hennes 

förtroende och uppskattning för sina medarbetare, vilket ger stora utsikter för att detta 

förtroende kommer besvaras.   

 

3.3.4 Kommunikation 

Whitener et al (1998) urskiljer tre faktorer som kan påverka förtroendet i 

kommunikationssammanhang; tillförlitlig och exakt information, förklaring till tagna 

beslut och slutligen, öppenhet. Den kommunikationsfaktor som betonas mest i 

förtroendesammanhang är öppenhet i form av ett ömsesidigt utbytande av idéer och 

tankar mellan en ledare och hans medarbetare. Clark & Payne (1997) nämner öppenhet 

som en viktig faktor för att skapa förtroende, och detta ser vi som en förutsättning för en 

fungerande kommunikation. Clark & Payne definierar öppenhet på följande sätt:  

 

”mental accessibility and availability, a willingness to share ideas and information freely and accurately. 

(Clark & Payne,1997, s. 208)  

 

Wisén & Lindblom (1998) menar att det är väsentligt för medarbetarna att ha en öppen 

kommunikation med sin ledare då detta bekräftar individens identitet inom gruppen, 

samt ledarens förtroende till individen och dennes åsikter. 

 

3.3.5 Visande av intresse 

Även denna kategori indelas i tre faktorer av Whitener et al (1998); ett hänsynstagande till 

de anställdas behov och intressen, ett agerande i syfte att skydda de anställdas intressen 

samt ett avståndstagande från att utnyttja andra i förmån för sitt eget vinstintresse. 

Författarna menar att genom att ledaren undviker ett opportunistiskt beteende och visar 
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stark lojalitet till sina anställda skapar han förtroende till sig själv som ledare och som 

person. Clark & Payne (1997) associerar lojalitet till intentioner, motiv, delade värderingar 

och mål, åtagande och villighet att skydda en annan individ. Mayer & Davis (1995) 

diskuterar också runt ett snarlikt begrepp, välvilja, som en nödvändig faktor för att skapa 

förtroende mellan en ledare och hans medarbetare. De ger exemplet på mentorn som 

agerar på ett hjälpsamt och välvilligt sätt mot sin protegé, trots att hon/han i grund och 

botten inte har någon skyldighet att lära eller hjälpa sin skyddsling. Vidar pekar Bruni 

(1975 i Mayer & Davis, 1995) på studier vars resultat visar på ett positivt samband mellan 

en individs förtroende till sin ledare och den hänsyn ledaren tar till individens behov och 

önskemål. 

 

3.3.6 Kompetens 

Mayer & Davis (1995) nämner kompetens som en viktig faktor, även om de har valt att 

använda ett vidare begrepp, förmåga, där kompetens, färdigheter och karaktärsdrag är 

inkluderade. Författarna menar att en förmåga att påverka en situation som ledare, inte 

enbart bestäms av en individs tekniska kunskaper utan att det även är nödvändigt att 

han/hon besitter andra typer av egenskaper och erfarenheter, tex. förmåga att kunna leda 

och interagera med andra individer. Clark & Payne (1997) definierar kompetens som: 

 

”the technical and interpersonal knowledge and skills required to do one’s job” (Clark & Payne 1997, 

s. 208). 

 

Detta menar vi tyder på att de har en liknande uppfattning angående kompetens som 

Mayer & Davis. Whitener et al (1998) hävdar att om de anställda inte anser att deras 

ledare har den kompetens eller förmåga som krävs för att uppfylla sin roll och sina 
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uppgifter som ledare, är det tvivelaktigt att de anställda kommer känna förtroende för sin 

ledare.  

 

3.4 Förtroende i Temporära Organisationer 

I detta, vår referensrams sista stycke, kommer vi att som avslutande diskussion 

komplettera ovan beskriven modell med teorier rörande förtroende i en temporär 

organisation. Det finns relativt få teorier som behandlar förtroende i temporära 

organisationer. Dock behandlar Meyerson et al (1996) detta fenomen.2 Dessa författare 

belyser hur förtroende skapas mellan individer i en temporär organisation, men inte 

specifikt mellan projektledaren och dennes medarbetare. Vår avsikt är därför att, i den 

mån vi anser det vara möjligt, använda dessa teorier även inom vårt 

undersökningsområde. Vi använder oss i denna del även av McKnight et al (1998) då 

dessa författare för ett resonemang angående förtroende initialt i ett samarbete. 

 

Många teorier om förtroende i samarbeten förutsätter att förtroende är någonting som 

växer fram över tiden. McKnight et al (1998) har visat att så inte är fallet, utan att 

förtroendet för andra människor kan vara högt även initialt i ett samarbete, oavsett om 

samarbetets medlemmar har arbetat med varandra tidigare eller inte. Meyerson et al 

(1996) menar att i en temporär organisation har man inte tid att vänta på att förtroende 

skall etablera sig allteftersom projektet framskrider, samarbetet måste fungera från första 

stund. Den typ av förtroende som existerar i en temporär organisation har dessa 

författare gett namnet ”swift trust”, vilket vi tolkar som ett inbyggt förtroende. McKnight et al 

(1998) anser även att förtroende i stor grad beror på en persons tendens till att acceptera 

                                                 
2 Meyerson et al använder sig av begreppet ”temporary systems” och inte av ”temporary organization”. Då Meyerson et al:s 
kriterier för ett ”temporary system” (se Mayerson et al, i Kramer & Tyler, 1996)  i stort sett liknar de som Lundin & 
Söderholm (1995) och Packendorff (1995) behandlar när de talar om temporära organisationer, kommer vi även i 
fortsättningen att tala om organisationer och inte om system.  
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beroendet av andra personer samt en vetskap om att förtroende medlemmarna emellan 

ökar chanserna till ett framgångsrikt genomförande.  

 

Enligt Meyerson et al (1996) är gruppmedlemmarnas förtroende i en temporär 

organisation i större grad kopplat till varandras roller än till de specifika personerna. Det 

finns ej tid till att lära känna varandra och skapa förtroende för varandra, därför skapas 

förtroendet genom att respektive medlem agerar så som det förväntas att en person i 

hans/hennes roll skall agera. Detta menar vi även borde skapa förväntningar för 

projektledarens roll hos projektmedlemmarna. Vidare menar Meyerson et al att initialt i 

ett samarbete kan visande av förtroende få personer att börja agera på ett specifikt sätt 

som i sin tur ökar medlemmarnas förtroende för varandra, vilket leder till en spiral av 

ömsesidigt och förstärkande förtroende. Författarna menar dessutom att det i många 

samarbeten kan finnas en allmän uppfattning att gruppmedlemmarna är sammansatta 

baserat på rationellt tagna beslut rörande dess kompetens och tidigare erfarenheter. En 

sådan uppfattning bidrar därför till en acceptans inom gruppen för motiven till varandras 

inblandning, och därmed minskar risken för ifrågasättande av enskilda medlemmars 

kompetens och rätt att utgöra en del av gruppen. Detta menar vi även borde kunna leda 

till en initial acceptans för att projektledaren har utsetts till projektledare baserat på 

rationellt tagna beslut. Det som kan upprätthålla förtroendet medlemmarna emellan 

under organisationens gång är enligt Meyerson et al en klarhet i organisationens syfte och 

varje medlems roll.  

 

Författarna menar vidare att ett inkonsekvent rollbeteende från en enskild individ därför 

kan komma att störa övriga medlemmars uppfattning om denna person, och således 

minska förtroendet. Med andra ord tar personer som skall utgöra en temporär 

organisation med sig en bild av hur organisationen skall se ut och hur de olika 

personerna i organisationen skall komma att agera. Beteenden hos en individ som avviker 
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från denna bild känns därför som störande hos de övriga medlemmarna och fördröjer 

förtroendeskaparprocessen. Högt förtroende initialt i ett samarbete beror enligt 

McKnight et al (1998) på i förväg skapade förväntningar och förmodningar om övriga 

medlemmars beteende, och den enskilde individens kategorisering av de övrigas beteende. 

Det som kan störa förtroendet är ett agerande som motsäger denna kategorisering. 

 

Förtroendet i en temporär organisation är även beroende av den kontext från vilket 

medlemmarna kommer ifrån. Meyerson et al (1996) hävdar att ett negativt beteende hos 

en individ i en temporär organisation påverkar denne persons rykte i varierande grad 

beroende på storleken av den permanenta organisationen ifrån vilken individen 

härstammar. Desto mindre den permanenta organisationen är, desto lättare kan negativt 

laddade omdömen om enskilda personer sprida sig. Vetskapen om detta faktum, gör att 

personer från mindre permanenta organisationer går in i en temporär organisation med 

förväntningar om att negativa beteenden inte kommer att existera, dvs att samarbetet 

kommer att löpa utan större svårigheter, vilket i sin tur ökar förtroendet individerna 

emellan. Författarna skriver även att den begränsade tiden i en temporär organisation 

stimulerar beteenden som driver processen framåt, vilket medför att förtroende har 

lättare att etableras under tidspressade förhållanden. 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att presentera det empiriska material vi erhållit från de åtta genomförda 

intervjuerna. Vi kommer att presentera vår information i en sammanställning av samtliga 

respondenters svar. Vi har valt att sammanställa de intervjuades svar, istället för att presentera 

dessa individuellt, för att öka läsvänligheten för uppsatsens läsare, dock finns en sammanfattning av 

varje enskild respondents svar bifogade som bilagor. Strukturen på det empiriska kapitlet följer de 

viktigaste punkterna i vår intervjuguide.  

4.1 Projektledarens roll 

Det har framkommit under intervjuerna att projektledarens roll är har många 

diversifierade funktioner att fylla. Dock verkade alla respondenterna överens om att 

projektledarens viktigaste funktion är att styra projektet framåt för att lösa den fastställda 

uppgiften. 

 

”Projektledaren ska driva mot uppsatta mål, direktiv och syfte med de resurser han/hon fått tilldelade 

av styrgruppen” (Projektledare 3) 

 

”Man är ytterst ansvarig för att leda arbetet och leverera det som vi lovat att leverera”  

(Projektledare 5)  

 

De ovanstående definitionerna beskriver en projektledares övergripande funktion. En av 

respondenterna, projektledare 4, uttryckte sin syn på denna funktion ur ett tudelat 

perspektiv, vilket ger en ganska representativ bild av samtliga respondenters inställning. 

Denne ansåg att det finns både affärsmässiga och humana aspekter att ta hänsyn till som 

projektledare. Den affärsmässiga aspekten innebär att en projektledare måste vara 

medveten om den rådande tidsaspekten, när man ska vara färdig och hur mycket resurser 

i form av tid och pengar projektgruppen har till sitt förfogande. Det innebär att 



 
Förtroende i den temporära organisationen                                                                            Empiri 
 

 37

projektledaren först och främst måste skapa sig en uppfattning om vilka kompetenser 

som är nödvändiga för att lösa projektets uppgift. För att skaffa sig en sådan uppfattning 

måste han/hon således vara lyhörd mot projektets externa och interna uppdragsgivare. 

En annan av respondenterna uttryckte det som att projektledaren har ett konkret ansvar 

mot projektets beställare, det vill säga kunden, och att hålla denne uppdaterad, involverad 

och nöjd med resultatet. Detta ansvar innebär ofta även administrativa uppgifter, som 

planering av arbete och finansiella beslut. Det framkom dessutom under intervjuerna att 

det ligger på projektledarens ansvar att styra projektet och dess medlemmar framåt för att 

nå de uppställda delmålen och för att lyckas hålla de fastställda tidsramarna.  

 

”Måste vara en lyssnare och affärsmässig, hur jobbar jag med de resurser jag har fått tilldelat och hur 

kan jag uppnå det kunden vill ha med mina resurser” (Projektledare 3) 

 

Den humana aspekten ansåg flera av respondenterna anspelar på att projektledaren måste 

få ihop en organisation som känner tillhörighet med varandra. Förutom att ha ansvar för 

rekryteringen till projektets bemanning, vilket innebär att hitta rätt kompetens till rätt 

uppgift, måste han/hon även skapa en ”vi”-känsla inom gruppen.  

 

”……här i min projektgrupp är det 7-10 rätt självständiga personer, som alla vet bäst om hur man 

skall göra. Att få dem att jobba ihop i ett gäng är en utmaning” (Projektledare 4) 

 

Samtidigt som det är väsentligt att skapa en stark samhörighet inom 

projektorganisationen så förväntas det av projektledaren att han/hon kan ta hänsyn till 

varje individs förutsättningar och behov. Det är projektledarens ansvar att ”coacha” sina 

medarbetare, att se till att de känner sig säkra med sina uppgifter och den tidsram de fått 

till förfogande. Under intervjuerna framgick det att många av projektledarna såg sin roll 

som en slags mentor, att vara en förebild och se till att individerna utvecklas och trivs 
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med sina uppgifter och arbetssituationer. Att även kunna motivera projektdeltagarna att 

ta eget ansvar och skapa engagemang för projektet i sig ansågs vara andra viktiga 

funktioner att fylla som projektledare.  

 

”Man möter faser i ett projekt som ibland är tuffa och då gäller det att motivera alla så att alla förstår 

vikten av att det går bra i projektet, men även att se till att folk har en positiv utveckling i sin 

projektroll och i sin övriga karriär.” (Projektledare 6) 

 

”Det ligger på mig som projektledare att kunna motivera personerna att ta sitt ansvar och det gör man 

rätt mycket genom att delegera” (Projektledare 5) 

 

Flera av respondenterna påpekade att projektledaren även har en viktig uppgift i att vara 

rapporteringsansvarig både uppåt och nedåt i kedjan. Med andra ord är han/hon ansvarig 

för att hålla både projektgruppen och sina uppdragsgivare informerade om vad som 

pågår i och runtomkring projektet. Detta förutsätter enligt dessa därför en projektledare 

som har egenskaperna att vara vaksam och lyhörd och ta sig tid, både internt mot den 

egna gruppen, och externt mot projektets övriga intressenter. Dessutom påpekades det 

att projektledaren inte bör vara konflikträdd, utan måste ha en viss typ av auktoritet som 

medlemmarna skall känna existerar och som även används i de situationer där det krävs. 

Projektledare 1 sammanfattade en projektledares olika funktioner till en övergripande roll 

som verkställande direktör för projektbolaget, där den mest väsentliga funktionen blir att 

kunna se helheten och agera, att se till att saker och ting verkligen händer, samt att skapa 

förutsättningar för att projektgruppen ska kunna utföra sin uppgift på bästa sätt.  
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4.2 Hur förändras projektledarens agerande under projektets gång? 

Flera av respondenterna ansåg att de är som mest aktiva och involverade under 

inledningsfasen av projektet. I denna fas är det viktigt att kommunicera ut uppgiften, så 

att alla vet vad som skall göras och vad som förväntas av dem. Många underströk vikten 

av att vara tydlig i sitt sätt att kommunicera ut projektets syfte, och vikten att få samtliga 

individer att tro på projektet. Respondenterna ansåg att detta är viktigt för att ge alla 

gruppmedlemmar klara och tydliga roller vilket resulterar i att genomförandet av 

projektet går smidigare och ens enskilda uppgift såväl som projektet i sin helhet blir 

tydligt. Vidare ansåg de att projektledaren även måste vara tydlig i att kommunicera och 

förklara sin roll i projektet, förtydliga vad som är hans/hennes uppgift och vad gruppen 

kan förvänta sig av honom/henne, detta för att undvika missförstånd i 

projektledarrollens innebörd. Respondenterna såg det även som viktigt att informera 

gruppen om nya beslut och direktiv. Projektledare 5 betonade att enligt dennes 

erfarenhet bör man dela med sig av den information man har oavsett hur pass säker 

denna information är. Enligt denne projektledare tror många att gruppmedlemmarna 

bara vill ha sådan information som är helt säker och exakt, men dennes erfarenhet är att 

medlemmarna vill veta lika mycket eller lika lite som projektledaren. Initialt i projektet är 

det, enligt de intervjuade, mycket viktigt att man tar tid på sig att lära känna 

gruppmedlemmarna, särskilt de medarbetare som ledaren saknar tidigare kännedom om. 

Det räcker då inte med mailkontakt utan personlig kontakt måste finnas, där man är 

tydlig, synkar, följer upp, diskuterar och jobbar ihop. Alla inblandade är enskilda 

individer, med olika kompetens och personlighet, och för att kunna driva ett samarbete 

framåt, måste ledaren ta reda på var medlemmarna står. Under flera av intervjuerna 

framkom det att det ibland kan existera informella ledare i gruppen och att vissa personer 

i gruppen måste man ha med sig för att lyckas.  
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En av de intervjuade ansåg att det är: 

 

”viktigt att anpassa sig och inte behandla alla lika eftersom varje person behöver olika saker, det krävs 

en situationsanpassning” (Projektledare 1) 

 

Vidare ansåg denne respondent att en projektgrupp därför inte kan få vara för stor, då 

man måste kunna skapa en personlig relation till varje enskild individ. Hur projektledaren 

sedan skall hantera en enskild individ initialt i projektet beror således på den enskilde 

individens personlighet och specifika behov och dennes specifikt tilldelade uppgift. 

 

Samtliga av de intervjuade som poängterat vikten av att vara aktiv och tydlig i 

inledningsfasen har ansett att ett sådant förfarande ger enorma vinster i 

genomförandefasen, såsom en tydlighet i arbetsfördelning och i projektets syfte. 

Projektledare 4 menade att det är först när projektgruppen börjar arbeta som man ser om 

de har förstått projektets syfte. Projektledarens roll i denna fas blir då i stället mer 

tillbakadragen och övervakande, och ligger mer i att fokusera på det som komma skall. 

Flera av respondenterna sa sig uppleva ett mindre behov av kontroll och tar i denna fas 

gärna ett steg tillbaka. 

 

”Efterhand kan projektledaren lämna större utrymme för varje enskild individ, låta denne ta större 

utrymme och större ansvar.” (Projektledare 6) 

 

Projektledare 4 ansåg dessutom att om man har varit tydlig initialt i projektet blir dennes 

roll i resten av projektet mer utav ett förvaltningsarbete. Denne respondent menade att 

det är i denna fas man upptäcker huruvida man lyckats kommunicera rätt bild av vad 

projektet skall uppnå. En annan av respondenterna, projektledare 1, betonade att det i 

denna fas är viktigt att man som ledare lever upp till den bild man i inledningsfasen 
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skapat av sig själv, att man agerar så som man sagt att man skall agera. Gör man inte det 

är risken stor att gruppen blir osäker på projektledarens beteende, och deras förtroende 

för denne raseras. Flera av de intervjuade påpekade dock att denna något passiva 

ledarroll, tvärt kan ändras då problem uppstår. De ansåg att i sådana fall måste ledaren 

snabbt ta en mer intensiv roll och driva på projektmedlemmarna och tillsammans med 

dem hitta lösningar på de problem som uppstått eller skaffa fram de resurser gruppen 

anser sig behöva. Projektledare 2 menade att om det krånglar i denna del av projektet 

upplever man att slutdatumet närmar sig allt snabbare. Dennes agerande blir då att mer i 

detalj planera och styra projektet. 

 

Dock hade respondent 7 och 8 en annorlunda bild av sitt agerande i förhållande till de 

resterande respondenterna. Dessa två projektledare ansåg att deras agerande initialt är 

ganska passivt och istället intensifieras ju längre in i ett projekts process man befinner sig. 

Dessa menade att de för att, som nämnts tidigare, lära känna sina projektdeltagare, men 

också för att ge mer utrymmer för projektgruppens kreativitet, i början tar ett steg 

tillbaka och ger individerna i projektet mer plats. Vidare berättade projektledare 8 att när 

projektet väl kommit igång och dennes kunskap om samtliga projektindivider och deras 

förutsättningar och personligheter är större, kan denne gå in och leda på ett mer aktivt 

sätt.   

 

I avslutningsfasen ansåg flera av de intervjuade att projektledarens roll återigen kan bli 

något intensivare. Fokus ligger på att se till att tidsramarna följs och att projektet når i 

mål. Projektledare 4 ansåg att det ofta dyker upp oväntade problem i slutet av ett projekt 

och att det är i sådana situationer som det är extremt viktigt att medarbetarna har 

projektledarens förtroende. Respondenten anser att i kritiska ögonblick måste 

projektledarens beslut ha genomslagskraft i gruppen, något som endast är möjligt om han 

har dess förtroende. Flera av de intervjuade framhävde vikten av uppföljning och av att 
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dra lärdomar från varje projekt. En av respondenterna ansåg att positiv feedback under 

detta skede var ytterst viktigt och sade att: 

 

”Som projektledare tar man tyvärr många gånger för givet att ett projekt skall gå bra, så det är viktigt 

att lyfta fram saker som har gått bra och att man faktiskt nått fram till projektets mål.” 

(Projektledare 6) 

 

Flera av respondenterna ansåg att projektledarens roll i denna fas är att leda arbetet med 

att utvärdera hur arbetet och samarbetet faktiskt har fungerat och vad som kunde ha 

gjorts bättre.  

 

4.3 Projektledarens skapande av förtroende 

Vid denna fråga skiljde sig respondenternas svar sig åt en aning, de flesta poängterade att 

projektgruppen har ett visst grundläggande förtroende för projektledaren som medföljer 

en ledares formella position, men för att etablera ett mer varaktigt och hållbart 

förtroende krävs det vissa åtaganden från projektledarens håll.  

 

”(För att få förtroende för sig själv som projektledare) handlar det ofta om att ta tag i saker, att agera 

och att göra det innan problemen tar orimliga proportioner, att lyckas ligga steget framför.” 

(Projektledare 1)  

 

En förtroendeskapande faktor som var återkommande i samtliga intervjuer var 

kommunikation. Flera av respondenterna påpekade att det viktigaste en projektledare kan 

bidra med för att minimera osäkerhet och istället skapa arbetsro bland deltagarna, är med 

kontinuerlig och tydlig information. Dessa menade att som projektledare måste man 

förankra projektet hos deltagarna genom att informera och vara öppen, även när det är 
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ett otrevligt beslut som man måste ta. Det gäller även att göra väldigt klart och tydligt 

vilka förväntningar som ligger på projektdeltagarna, likväl som att projektdeltagarna 

måste få en chans att uttrycka de förväntningar de har på projektledaren.  

 

”Att vara väldigt tydlig med vad som förväntas av dem är jätteviktigt, det gäller konkreta förväntningar 

som att man ska hålla tidsramarna till att jag förväntar mig att vi ska ha en öppen dialog, komma och 

diskutera med mig.” (Projektledare 1)  

 

”Man måste vara tydlig i början när man delar ut rollerna så att alla vet vilka förutsättningar som 

gäller.” (Projektledare 8) 

 

Några av respondenterna betonade dessutom att det är viktigt att kommunikationen inte 

blir en envägskommunikation, projektledaren måste även lyssna på deltagarna och 

uppmuntra en dialog inom hela projektgruppen. Projektledare 1 menade att även om 

man själv har kommit fram med en lösning till problemet måste man ändå lyssna på de 

andra inom gruppen, för att skapa förtroende inom ett projekt måste man ge plats för ett 

givande och tagande. 

 

Under intervjun med projektledare 6 identifierades tre viktiga komponenter en 

projektledare bör uppfylla för att skapa förtroende. Den första komponenten är att vara 

påläst och kompetent för uppgiften, denne menade att det är viktigt att som 

projektledare vara medveten och uppdaterad om vad som händer för att framgångsrikt 

kunna leda ett projekt. Enligt respondenten innebär detta att man bör ha en viss 

områdeskompetens och kunskap om projektets uppgift så att projektledaren kan skapa 

sig en bild eller känsla av vad projektuppgiften består av. Denne måste veta vad 

projektets syfte är, varför det uppkommit och ha en övergripande kunskap om hur det 

skall lösas. Även ett par andra respondenter nämnde ledarens kompetens som en viktig 



 
Förtroende i den temporära organisationen                                                                            Empiri 
 

 44

faktor för att projektdeltagarna ska känna förtroende för sin ledare, att det inte räcker 

med att vara duktig på att sköta den generella projektplaneringen utan att det även krävs 

en förståelse och en kunskap runt det som ska levereras. 

 

”Kan man visa för sina medarbetare att man har den förståelsen, då har man deras förtroende. Men 

visar det sig sedan att man inte är involverad i det man ska leverera utan är mest intresserad av 

tidsplanen och milstolpar, då undergräver man sitt förtroende. Kompetensen är därför viktig för att få 

förtroende.” (Projektledare 4) 

 

Den andra viktiga komponenten för att skapa förtroende är att deltagarna upplever att 

projektledaren är involverad i projektet, därför bör han/hon hålla sig i händelsernas 

centrum och inte i periferin av projektet. Denna komponent återkom i en annan intervju 

med projektledare 5, där denne förklarade att om projektledaren i vissa perioder är mer 

sysselsatt med övergripande frågor snarare än det dagliga arbetet kan det uppfattas som 

ledaren inte är involverad i projektet. För att detta inte ska skada deltagarnas förtroende 

för sin ledare är det viktigt att denne håller projektgruppen underrättade om vad 

han/hon är sysselsatt med när han/hon inte är närvarande, och hur projektledarens 

uppgifter påverkar projektets utgång. Flera av de intervjuade betonade engagemang och 

en positiv inställning som väsentliga faktorer för att skapa förtroende, då detta ofta är 

nödvändigt för att övertyga projektgruppen om att uppgiften är möjlig att lösa och 

många gånger kan höja gruppens prestation avsevärt.  

 

”Engagemang är viktigt, du måste ha en viss lidelse i det du gör, det går inte att bara vara blasé. Detta 

engagemang avspeglar sig sedan hos projektmedlemmarna och i projektet som helhet.”   

(Projektledare 8) 
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Slutligen är det nödvändigt att projektledaren tar sig tid till sina projektdeltagare när 

någon individ i gruppen är i behov av stöd eller assistans. Denna punkt berördes vid flera 

intervjuer där flera av respondenterna betonade vikten att som ledare vara tillgänglig för 

projektdeltagarna, speciellt i svårare situationer. Det framhölls av de intervjuade 

projektledarna att det är viktig är att kunna tolka och läsa ens gruppmedlemmar, veta 

vilka de är, vad de är intresserade av, vad de vill med det enskilda projektet. Denna 

egenskap blir enligt denne viktig för att kunna veta vilka i gruppen som passar att arbeta 

med varandra och med vilken uppgift. Dessutom ansåg flera av respondenterna att den 

interna uppmärksamheten är viktig för att kunna identifiera problem och faktorer som 

kan komma att påverka projektet och dess utgång. I vissa svåra situationer kan det vara 

nödvändigt att projektledaren lyckas motivera deltagarna genom att kunna erbjuda 

utmanande uppgifter, att uppmuntra att ta eget ansvar samtidigt som man finns som stöd 

och hjälp där det kan behövas. Projektledaren måste även vara uppmärksam internt mot 

sina egna medarbetare, dels för att kunna använda varje individ på rätt sätt, veta dennes 

kompetens och personlighet och utnyttja dessa till projektets och individernas gagn. 

Därför ansåg flera respondenter att det är viktigt att projektledaren lär känna varje individ 

inom gruppen för att få en känsla av just denna persons behov och förutsättningar. I 

intervjun med projektledare 6 framkom det även att denne ansåg det vara av vikt att som 

projektledare kunna presentera attraktiva projektroller, och att skapa förståelse hos 

deltagarna för hur deras enskilda aktiviteter spelar in i ett större sammanhang. 

Projektledare 3 menade att för att individen ska känna sig motiverad att följa 

projektledaren måste ledaren därför kunna vissa på en koppling mellan individens 

enskilda uppgift och projektets totala mål och syfte. 

 

Flera av respondenterna ansåg det även vara väsentligt att man som ledare arbetar aktivt 

med att underhålla förtroendet under projektets gång, en av respondenterna menade att 

detta kan göras genom att man försöker hålla motivationen uppe under hela projektet. 
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Man måste undvika slentrian i roller och ansvarsområden genom att utveckla individerna 

med nya utmanande uppgifter och uppdrag. Det är även viktigt för ett skapande av 

förtroende att deltagarna i projektet får feedback och återkoppling, att man som ledare 

uppmärksammar de aktiviteter som utförts på ett bra sätt och sedan kopplar hur den 

aktiviteten påverkar den stora projektbilden. Dessutom menade en av respondenterna att 

man bör peka ut de individer som utfört  

 

”…….enskilt heroiska insatser”. (Projektledare 6)   

 

Detta kan kopplas till en annan respondent som betonade att den gyllene regeln för att 

etablera ett förtroende är att projektledaren kan ta ett steg tillbaka och  

 

”…..släppa in sina medarbetare på banan”. (Projektledare 4) 

 

Respondenten menade att en projektledare inte bör gå in och ta över i en svår situation 

eftersom detta antagligen uppfattas som ett ifrågasättande av medarbetarens kompetens, 

vilket i sin tur kommer skada förtroendet ledaren och medarbetare emellan. Istället bör 

projektledaren mer agera som ett stöd, och hjälpa medarbetaren att lösa eventuella 

problem och misstag på egen hand.   

 

4.4 Hur märker en projektledare att denne har medarbetarnas 

förtroende? 

Många av respondenterna hade svårt att förklara hur de kunde märka att de hade sina 

medarbetares förtroende. Många beskrev det som en känsla de fick när arbetet flöt på. 

De ansåg att de kunde märka det i de diskussioner de har med personerna i 

projektgruppen. Projektledare 7 ansåg att om det under dessa diskussioner kommer upp 
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synpunkter och alternativa lösningar på arbetsuppgifter, är detta tecken på att de har 

ledarens förtroende, att de vågar komma till denne med synpunkter. En bra och 

fungerande kommunikation såg flera av respondenterna som ett tecken på att de har sina 

medarbetares förtroende. En fungerande kommunikation ansåg respondenterna innebära 

att medarbetarna kontinuerligt återkommer med information och att det hela tiden sker 

en återkoppling till projektledaren rörande varje enskild individs aktivitet.  

 

”Att jag får information i tid, att man inte struntar i att genomföra saker och om de blir försenade 

meddelar de mig” (Projektledare 2) 

 

Tecken på att de inte har medarbetarnas förtroende anser de därför vara att de inte får 

insyn i medlemmarnas arbete och att de inte blir rådfrågade.  

 

”…folk kan i sådana fall (där förtroende ej existerat) gå andra vägar för att få beslut rörande frågor 

där jag hade kunnat ta ett sådant beslut.” (Projektledare 6) 

 

Projektledare 5 menade att då man arbetar med helt nya människor kan de till en början 

vara avvaktande och skeptiska, men att de efter ett tag börjar ställa frågor och involverar 

projektledaren i olika problem som skall lösas. Samme respondent hade vid vissa tillfällen 

märkt att gruppens förtroende för projektledaren kan minska om denne ej är involverad i 

det dagliga projektarbetet, då han/hon istället är fokuserad på övergripande frågor. 

Respondenten menade att då måste man som projektledare visa vad det är man gör, vad 

som står på dennes agenda, vilken roll denne har. Flera av respondenterna ansåg även att 

ytterligare ett tecken på bristande förtroende är om produktiviteten i projektet minskar. 

Detta kunde dessa märka genom att arbetet i projektet inte framskrider med den 

hastighet som han/hon förväntat sig eller att en gruppmedlem inte följer det 

överenskomna arbetssättet, utan istället genomför sin uppgift på det sätt han eller hon 
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anser vara bäst. Flera av respondenterna påpekade att en existens av förtroende blir 

väsentligt i situationer där projektdeltagarna måste våga ta en risk och följa 

projektledaren och dennes sätta att leda, för att våra se förbi sina egna individuella 

intressen och istället, i första hand, tänka på projektets övergripande framgång.  

 

”Har inte alla förtroende för mig så gör de ju inte som jag säger, utan då kör de på sitt eget sätt.” 

(Projektledare 4) 

 

Projektledare 3 påpekade även att brist på förtroende kan märkas genom att 

medlemmarna visar en bristande motivation och engagemang rörande projektet och sin 

specifika uppgift. Detta, ansåg denna projektledare, i sin tur påverkar produktiviteten i 

projektet negativt. Vid ett flertal tillfällen betonade respondenterna att projektets osäkra 

och föränderliga karaktär ibland kan komma att påverka gruppens arbete och dess 

förtroende för projektledaren. En av de intervjuade, projektledare 1, ansåg att man därför 

märker att ens agerande generar förtroende då man som ledare kan förminska de faktorer 

som gör gruppens miljö osäker. Uppstår det ett tekniskt problem som gruppen saknar 

kompetens eller tid att lösa är det projektledarens uppgift att skaffa fram denna resurs, så 

att gruppen kan återgå till sitt arbete med stabilitet och arbetsro. Ett annat exempel som 

dök upp under intervjuerna var att vikten av förtroende kan bli tydligt om individerna har 

förtroende för att projektledaren kan hantera eventuella externa problem. 

Respondenterna menade att om projektdeltagarna har detta förtroende till sin ledare kan 

dessa fortsätta fokusera på sina primära tilldelade uppgifter och behöver inte oroa sig 

över projektets omvärld. 

 

Under ett par av intervjuerna framkom det att projektgruppen initialt kan ha förtroende 

för projektledaren just på grund av att han/hon är projektledare. En av respondenterna 

menade att: 
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”Hela vår företagskultur bygger på att man ska klättra uppåt i karriären så det finns en inbyggd 

respekt för dem som har uppnått en viss nivå inom företaget.” (Projektledare 5) 

 

Projektledare 8 menade att personer som är vana vid att arbeta i projektform vet vad som 

gäller och att deras professionalism gör att de snabbt accepterar projektledaren och 

dennes roll. Projektledare 4 hävdade att ofta har gruppmedlemmarna en bild av hur 

projektledaren skall agera och har därför lättare att acceptera ett auktoritärt beteende i 

vissa situationer. Denne respondent gav ett exempel på en situation där denne inte hade 

haft en enskild gruppmedlems förtroende rörande den tekniska kompetensen. 

Gruppmedlemmen tog då ut svängarna och försökte lösa sin uppgift utanför de riktlinjer 

som projektledaren hade gett. Den intervjuade ansåg att då denne kunde visa att det sätt 

gruppmedlemmen valt att lösa uppgiften på inte var förenligt med projektets syfte, 

återfick gruppmedlemmen sitt förtroende för projektledaren.   

 

4.5 Väsentliga faktorer för skapande av förtroende 

I slutet av varje intervju räknade vi upp de faktorer som utgör vår förtroendeskapande 

modell i den teoretiska referensramen, och bad respondenterna att kommentera den eller 

de faktorer som de ansåg hade störst relevans i en projektledares skapande av förtroende 

för sig själv hos sina medarbetare. 

 

4.5.1 Konsekvent beteende 

Den första faktorn berörde konsekvens och där skiljde sig respondenternas åsikter om 

dess relevans för att skapa förtroende sig åt ganska kraftigt. Medan tre av respondenterna 

inte kommenterade denna faktor överhuvudtaget och fyra andra respondenter ansåg den 

vara den minst viktiga faktorn, såg projektledare 4 ett konsekvent beteende som en 
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nödvändighet för att kunna skapa förtroende hos sina medarbetare. Denne respondent 

menade att ett konsekvent beteende, det vill säga att man alltid hanterar saker på samma 

sätt är det viktigaste. Respondenten ansåg att som ledare bör man inte sätta vissa gränser 

ena dagen som nästa dag kommer att se ut på ett helt annat sätt, eftersom ett sådant 

beteende kommer uppfattas av medarbetarna som osäkerhet, vilket kommer att 

undergräva deras förtroende för ledaren.  

 

De resterande fyra respondenterna gav istället liknande argument runt varför ett flexibelt 

beteende kan ses som en viktigare förtroendeskapande faktor. Dessa menade att i 

projektsammanhang är tillvaron oftast inte speciellt stabil att jobba i, utan det är mycket 

vanligt att projektet ändrar riktning under dess livstid. Detta faktum gör att dessa 

respondenter ansåg att det är viktigare att som projektledare kunna vara flexibel och 

anpassa sig till nya situationer än att alltid sträva efter att vara konsekvent. Projektledare 3 

menade att det oftast är nödvändigt att vara konsekvent i ett projekts rutiner, till exempel 

i form av informationshanteringen, men att det fortfarande är viktigare att vara flexibel i 

sin ledarstil.  

 

”en ledare som kan anpassa sig till situationen, vara flexibel och leda människor situationsanpassat, 

beroende på vilken fas projektet befinner sig i och i vilken fas de enskilda individerna är.” 

(Projektledare 3) 

 

Det framkom under ett par av intervjuerna, att ett inkonsekvent beteende från 

projektledaren oftast kan kompenseras med kommunikation. Dessa respondenter trodde 

inte att det är negativt för skapandet av förtroendet att inte vara konsekvent som 

projektledare, så länge han/hon förklarar motivet till ett visst beslut för sina medarbetare. 

Däremot ansåg respondenterna att medarbetarnas förtroende antagligen kommer att 

skadas om ledaren är så irrationell att medarbetarna aldrig kan förutsäga sin ledares 
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agerande, och dessutom aldrig får en förklaring. Projektledare 5 berättade att konsekvent 

ledarskap, och huruvida det skapar förtroende, har diskuterats flitigt på dennes 

arbetsplats. Där har det existerat en uppdelning mellan projektledare som anser att 

konsekvens är en nödvändighet för att inte framstå som en velig och osäker ledare, och 

de projektledare, inklusive vår respondent, som har åsikten att ett icke-konsekvent 

beteende inte tyder på svaghet utan på en anpassningsförmåga som är nödvändig i 

projektsammanhang.  

 

”Jag tror på konsensus och att vara pragmatisk, om jag bestämmer en sak en dag och det kommer fram 

nya fakta som sätter det jag bestämde i ett annat ljus så har jag inga problem med att ändra mitt beslut, 

det viktiga är att det blir rätt.” (Projektledare 5) 

 

Istället, menade denna respondent, finns det en stor risk att man kommer att köra över 

många människor om man till varje pris måste vara konsekvent och alltid hålla sig till det 

första beslut man tog. 

 

4.5.2 Integritet 

Under flera av intervjuerna nämndes integritet som en viktig faktor för att skapa 

förtroende. En av respondenterna, projektledare 5, ansåg att kunna stå för vem man är 

och vad man tycker är en av de viktigaste framgångsfaktorerna som ledare, men att 

balansgången ligger i att bygga sin personlighet utan att bli otillgänglig för sina 

medarbetare i projektgruppen. Flera andra respondenter påpekade att som ledare är det 

väsentligt att man föregår med gott exempel och att man agerar enligt vad man säger. 

Ytterligare en aspekt av integritet som kom fram under intervjuerna är att projektledaren 

alltid bör försvara projektet och projektgruppen utåt.  
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”Det är viktigt att finnas där som ryggrad och framför allt att alltid finnas där som en ryggrad, även när 

det blåser kraftigt.” (Projektledare 3)  

 

Dessa respondenter menade att många gånger är det viktigare för projektgruppens 

förtroende att projektledaren visar gruppens integritet utåt mot kunden, än sin 

individuella integritet gentemot projektets deltagare. Detta agerande ansåg 

respondenterna vara av vikt för att projektdeltagarna ska veta att de kan koncentrera sig 

på det interna arbetet, och inte behöva bekymra sig över vad som händer utanför 

projektet. Ett exempel som gavs från projektledare 8 var om en kund ställer orimliga krav 

och att projektledaren då kan visa att detta inte är acceptabelt. Respondenten menade att 

en projektledare bygger förtroende för hos sina medarbetare när denne sätter ner foten 

och drar gränser gentemot kunden, så att dem slipper fronta sin egen integritet. 

 

4.5.3 Delegering 

Delegering ansågs av nästan samtliga respondenter vara en förutsättning för att 

förtroende ska kunnas etableras mellan projektledaren och projektdeltagarna. Då 

förtroende till stor del handlar om att våga lita på folk upplever de flesta medarbetare att 

få fria händer som något positivt och uppskattande från projektledarens sida. 

Projektledare 5 betonade att delegering av ansvar inte bör ske för att projektledaren själv 

inte har lust att utföra uppgiften utan för att ge medarbetarna en chans att kunna 

utveckla sig själva. Däremot påpekade flera av respondenterna att en delegering av ansvar 

inte bör ske utan premisser, utan att graden av delegering bör vara beroende på situation 

och individ och att det är projektledarens ansvar att känna av hur mycket delegering som 

är passande. Projektledare 3 beskrev dennes sätt att delegera som baserat på i vilken fas 

projektet befann sig i. Om projektet befinner sig i en fas då allting fungerar som det ska 

och alla individer i projektgruppen känner sig säkra på sin roll, ansåg denna respondent 
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att man som ledare ska sträva efter att delegera så mycket som möjligt och låta 

projektdeltagarna växa i sin roll. Att så länge allting fungerar behöver det inte finnas en 

tydlig ledare. Däremot, när projektet hamnar i en mer osäker fas finns det en risk att 

delegering av ansvar kan orsaka mer negativa än positiva konsekvenser. Respondenten 

menade på att om projektdeltagarna känner sig vilsna har de antagligen inte möjlighet att 

ta till vara på detta ökade ansvar utan en delegering riskerar då att skapa ännu mer 

osäkerhet. 

 

”Jag tror inte på att ge ansvar till någon som redan är osäker, utan ansvar ska ges till dem som redan 

har förutsättningar för att ta emot det.” (Projektledare 3) 

 

Ett par av de andra respondenterna var inne på samma spår och menade att en 

medarbetares förtroende kan öka vid delegering men projektledaren får inte befinna sig 

för långt borta utan måste vara insatt i vad som händer, vad som är gjort och vad som 

måste göras.  

 

”Jag tror mina medarbetare får förtroende för mig när jag delegerar ansvar men jag tror även att 

förtroende skapas när jag ifrågasätter och kontrollerar eftersom det visar på att jag litar på dem men 

ändå är involverad i deras arbete.” (Projektledare 2) 

 

Med detta menade respondenten att en projektledare bör se till att alltid vara tillräckligt 

informerad då ett problem oväntat kan uppstå och det då förväntas av ledaren att snabbt 

kunna greppa detta problem. Flera respondenter påpekade också att graden av delegerat 

ansvar bör skifta från individ till individ. Vissa individer är mer skapta för att hantera 

ansvar medan andra arbetar bäst med en kontrollerande ledare, därför måste en 

avvägning göras av vilka medarbetare som vill och kan hantera mer ansvar och arbeta 

mer självständigt än andra.  
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”Beroende på om det är rätt person kan han/hon få fullt förtroende för sin projektledare, beroende på 

hur mycket eller lite ledaren delegerar.” (Projektledare 4) 

 

4.5.4 Kommunikation 

Kommunikation var en faktor som uppkom i varje intervju och samtliga respondenter 

betonade dess relevans för att skapa förtroende många gånger om. Framförallt är en 

kontinuerlig kommunikation viktig för att projektmedlemmarna ska få den information 

som är nödvändigt för att kunna utföra sina uppgifter, samt att projektledaren håller sig 

uppdaterad på vad dennes medarbetare sysslar med. Projektledare 7 påpekade att om 

man tror på delegering av ansvar så måste informationsspridningen fungera för att 

ledaren ska ha möjlighet att släppa på kontrollen och för att medarbetarna ska kunna 

arbeta mer självständigt.  

 

”Varje individ skall ju kunna ta eget ansvar, och för att kunna göra det måste han vara korrekt 

underrättad.” (Projektledare 7) 

 

Vidare ansåg flera respondenter att kommunikation är det mest effektiva sättet att 

involvera medarbetarna och för att skapa samstämmighet och engagemang inom 

projektgruppen. Att projektdeltagarna vet vad som pågår även i delar av projektet där de 

själva inte är involverade, men också att dessa får en chans att ventilera sina åsikter. 

Därför rådde flera av respondenterna en projektledare att vara öppen för en dialog, att 

verkligen ta sig tid att lyssna på sina medarbetare och involvera projektdeltagarna i 

beslutsprocessen. Flera respondenter underströk dessutom att för att kommunikationen 

ska fungera måste man vara väldigt tydlig och förklarande med den information som 

tillhandahålls, annars är chanserna att varje projektmedlem gör sin egen tolkning av 
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situationen påfallande stor. Om kommunikationen når ut till projektgruppen som den ska 

är det lättare att ta ett jobbigt beslut, utan att förtroendet till ledaren skadas, då alla vet 

anledningen till ett sådant beslut och att det inte finns några andra alternativ. 

Projektledare 4 menade att trots att man borde ha en viss kunskap rörande projektets 

uppgift, skall man var rak och ärlig även på frågor man ej kan besvara. Märker gruppen 

att man inte är ärlig undermineras deras förtroende för projektledaren. Dessutom 

påpekade projektledare 3 att för att undvika ryktesspridningar och medföljande osäkerhet 

är det viktigt att den formella strukturen respekteras, att kommunikationen löper direkt 

upp och ned i leden.  

 

4.5.5 Visande av intresse 

Samtliga respondenter var även eniga om att visande av personligt intresse är något 

grundläggande för att en projektledare ska kunna skapa förtroende hos sina medarbetare. 

Projektledare 2 menade att en ledare som visar personligt engagemang och tar sig tid när 

dennes medarbetare frågar om råd är en avgörande faktor för att förtroende ska kunna 

existera. Flera av respondenterna påpekade att man som ledare måste visa intresse för 

individens roll i projektet, men även för vad som kommer hända med individen därefter. 

Alla får sin specifika roll i projektet baserat på sin kompetens, men de är ju även 

människor, därför menade flera respondenter, är det viktigt att fånga upp betydelsefulla 

parametrar för varje enskild individ. De kan variera helt mellan de olika medarbetarna 

och det är extremt viktigt att hitta vad det är för faktorer som är avgörande för varje 

individ.  

 

”Bilden av ett projekt och dess medlemmar kan annars lätt bli att man tar ett par effektiva maskiner, 

sätter dem på ett par platser och så ska de spotta ut de absolut bästa resultaten.” (Projektledare 6) 
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Flera av respondenterna betonade att det är extremt viktigt att se till vad individen vill ha 

ut i ett längre perspektiv, vad han/hon vill med det här projektet och vad han/hon är 

duktig på och intresserad av och sen försöka sätta honom i situationer och roller där han 

kan få en positiv utveckling. Därför ansåg de intervjuade projektledarna det är viktigt att 

man får en personlig kontakt med alla individer och att man förstår deras mål och syfte. 

Då blir det enligt dessa betydligt mycket enklare att veta vilken uppgift en specifik individ 

passar för, och då blir det i sin tur enklare att arbeta tillsammans inom projektgruppen. 

Några av respondenterna betonade att det dessutom är viktigt att som ledare vara så pass 

intresserad av projektets medarbetare att de förstår att deras individuella roller har 

betydelse för projektet som helhet. Att varje individ förstår vad som är projektets mål 

och hur han/hon bidrar till att nå dit.  

 

4.5.6 Kompetens 

Den sjätte och sista komponenten rörande huruvida en projektledares kompetens är 

relevant för skapande av förtroende hos projektdeltagarna gav ganska varierande svar. 

Vissa av respondenterna menade att som projektledare besitta en teknisk kunskap inom 

projektets område är den viktigaste egenskapen för att etablera ett förtroende. Denna 

kunskap är en förutsättning för att kunna ta rätt beslut, agera rätt vid rätt tillfälle och att 

för att medarbetarna ska uppfatta det som projektledaren säger som underbyggt av fakta. 

Har projektledaren ingen kunskap överhuvudtaget om hur uppgiften kan lösas, menade 

respondenterna att denne omöjligen kan veta om projektet är på väg i rätt riktning.  

 

”Som projektledare behöver man inte kunna alla detaljer, eftersom tekniken förändras så snabbt, men 

då behöver man bygga upp förtroende genom att visa att man i alla fall har de övergripande kunskaperna, 

man måste förstå metodiken och lösningarna.” (Projektledare 5) 
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Andra respondenter hade inställningen att en teknisk kunskap är en stor fördel att ha 

som projektledare, men att vissa ledaregenskaper ändå är viktigare att förfoga över för att 

skapa förtroende. Dessa menade att en grundläggande förståelse för projektets syfte är en 

nödvändighet, men att projektledarens kompetens hellre bör ligga på en övergripande 

nivå än på ett tekniskt detaljerat plan. Projektledare 1 påpekade till och med att en alltför 

detaljerad kompetens många gånger kan vara en nackdel om projektledaren fokuserar 

mer på vissa delar av projektet än på att se helheten. Dessutom kan det leda till att 

projektledaren blandar sig i för mycket hur en gruppmedlem skall utföra sin uppgift och 

själv gör jobbet åt denne individ. Detta kan inte bara underminera individens 

självförtroende med ett sådant agerande, utan även hans förtroende för projektledaren. 

Respondenterna ansåg att en projektledares viktigaste kompetens istället bör bestå i att 

kunna tyda signaler till uppkomsten av ett problem och faktiskt agera på det som krävs, 

att alltid ligga steget före alla andra. Flera av de intervjuade menade att den kompetens 

som behövs för att agera projektledare erhålls genom erfarenhet. Dels erfarenhet av 

företaget och hur man arbetar i respektive företag, dels erfarenhet från projekt och de 

olika projektrelaterade uppgifterna, och dels genom erfarenhet att vara just projektledare. 

Den enda av våra respondenter som inte hade någon tekniskt bakgrund, projektledare 8, 

menade att en projektledares kompetens handlar om att kunna skaffa de resurser som 

behövs i ett projekt, antingen genom sin egen kompetens eller genom komplettering av 

andras. Denne menade att som projektledare måste man vara så klarsynt att man ser sina 

egna begränsningar för att kunna komplettera med de kompetenser man själv saknar.  

 



 
Förtroende i den temporära organisationen              Analys 
 

 58

5 Analys 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur projektledaren skapar förtroende för sig själv inom 

projektgruppen utifrån dennes roll och de förutsättningar som den temporära organisationen innebär. För 

att uppfylla detta syfte kommer vi i denna analys beskriva vår bild av projektledarens roll och hur dennes 

agerande förändras under projektets gång. Därefter går vi in på hur den temporära organisationen 

påverkar projektledarens förutsättningar för att skapa förtroende för sig själv inom projektgruppen. 

Detta avsnitt följs av ett resonemang runt projektledarens möjligheter att faktiskt uppfatta huruvida 

denne har projektmedlemmarnas förtroende. Analysen avslutas med en diskussion runt de faktorer med 

vilka en projektledare skapar förtroende för sig själv inom projektgruppen. 

5.1 Projektledarens roll 

Det har framkommit tydligt under både den empiriska studien samt de teorier vi har 

studerat rörande projektledning, att en projektledare har många funktioner att fylla och 

att det många gånger är en komplex roll som en projektledare måste kunna mantla. Dock 

menade samtliga respondenter att deras viktigaste roll ändå är det övergripande ansvaret 

att styra projektet mot sitt syftes uppfyllande. En av respondenterna gav oss en ganska 

representativ beskrivning av sin funktion som denne ansåg vara; 

 

”Projektledaren ska driva mot uppsatta mål, direktiv och syfte med de resurser han/hon fått tilldelade 

av styrgruppen”  

 

Den teoretiska beskrivningen av en projektledares funktion tycker vi överensstämmer bra 

med de svar vi fick under intervjuerna, då detta citat är nästintill identiskt med delar av 

Engwalls (1995) beskrivning av en projektledares roll. Engwall uppmärksammar även att 

denna roll inkluderar uppgifter som arbetsledare, samordnare och informatör. Vi har 

dessutom förstått från de intervjuade projektledarna att det övergripande ansvaret för att 
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projektet ska uppnå sitt syfte innebär att kunna hantera ett antal olika uppgifter. Vår 

uppfattning från de utförda intervjuerna och valda teorierna är att man kan dela in dessa 

uppgifter i två olika områden, ett externt och ett internt. Det externa området syftar på 

projektledarens ansvar gentemot kunden men även sin arbetsgivare i den permanenta 

organisationen, medan den interna aspekten innefattar ansvar gentemot projektledarens 

medarbetare internt inom projektgruppen. Då vi valt att enbart studera hur 

projektledaren skapar förtroende internt, behandlades inte den externa aspekten i 

undersökningen. Dock fick vi intrycket under intervjuerna att detta tvådelade ansvar 

många gånger kan skapa motsättningar och konfliktsituationer som projektledaren måste 

kunna hantera, och att det externa ansvaret kan vara en faktor som försvårar 

förtroendeskapandet internt. 

 

Den bild vi har erhållit av projektledarens roll, innefattar både Engwalls (1995) och 

Treutigers (1993) beskrivningar men efter den empiriska undersökningen vill vi även 

inkludera vissa ”mjukare” funktioner som framkommit under vår undersökning. En 

projektledare förväntas att, förutom att planera och samordna arbetet och hålla sina 

medarbetare informerade, även kunna bygga samhörighet inom projektgruppen samt 

kunna tillgodose varje projektindivids unika behov för att skapa engagemang och 

motivation för projektet.  

 

Om vi applicerar dessa empiriska resultat på Ekvalls & Arvonens (1991) modell, kan man 

konstatera att Fleishmans diskussion (i Ekvall & Arvonen, 1991) runt ett effektivt 

ledarskap även stämmer in på våra respondenters åsikter. Fleishman menar att den 

effektiva ledaren tillfredsställer både de individuella och organisatoriska behoven i en 

passande kombination, vilket innebär en balansgång mellan relationsorienterat och 

uppgiftsorienterat ledarskap. De respondenter vi har intervjuat hade inställningen att en 

projektledares viktigaste funktion är att prestera de resultat man har utlovat, inom de 
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fastställda tids- och budgetramarna, vilket kan liknas vid ett uppgiftsorienterat ledarskap. 

Dock menade respondenterna att en förutsättning för att lyckas nå de önskade resultaten, 

är att ha samtliga medarbetare med sig på denna resa. Med andra ord måste 

projektledaren, genom ett relationsorienterat ledarskap, lyckas motivera varje individ 

inom gruppen att arbeta mot samma mål. Detta tycker vi tyder på att projektledarna 

anser att de måste göra en avvägning mellan att leda resultat- och personalinriktat. Detta 

tolkar vi som att de intervjuade projektledarna ser på sig själv som en ledare som för en 

kontinuerlig kommunikation med sina medarbetare och är lyhörd för deras åsikter, men 

som samtidigt kan ta på sig en mer auktoritär ledarroll i de situationer då det är 

nödvändigt för att nå det önskade resultatet. Detta kan naturligtvis ses som en allmän 

beskrivning gällande hur ett effektivt ledarskap bör se ut, men vi tror ändå att denna 

balansgång blir som mest avgörande i en temporär organisation där tillvaron oftast har en 

föränderlig karaktär, samt att tidsaspekten är mer påtaglig. Vi anser dock att den 

ledarskapsstil som bäst speglar en projektledare är Ekvalls & Arvonens (1991) tredje 

dimension, den förändringsorienterade ledaren. Detta baserar vi dels på att en temporär 

organisations funktion är att uppfylla en unik uppgift, och dels på att det har 

framkommit under intervjuerna att det många gånger krävs en situationsanpassning från 

projektledarens sida. Då varje projekt innebär leverans av en unik produkt eller tjänst och 

man inte alltid har rutiner att förlita sig på för att uppnå detta, blir medarbetarnas 

kreativitet en av de största tillgångarna. Vår tolkning av respondenternas utsagor är att de 

anser att projektledarens roll innefattar att kunna ta till vara på medarbetarnas åsikter och 

vara öppen för förändringar och de förbättringar som det kan leda till. Våra respondenter 

belyser, att ett projekts förutsättningar förändras under processen och därmed 

projektledarens roll, vilket vi anser tyder på att projektledarna anser sig behöva vara 

flexibla och anpassningsbara för att kunna hantera den nya situationen på bästa möjliga 

sätt.  
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5.2 Förändring av projektledarens agerande  

Denna nödvändiga situationsanpassning kan sammankopplas med våra respondenters 

inställning gällande deras förändrade beteende under projektets livscykel. Även Treutiger 

(1993) och Wisén & Lindblom (1998) drar paralleller mellan ett projekts olika faser och 

hur en projektledares roll förändras under projektets gång.  

 

Treutiger (1993) menar att osäkerheten är som störst i ett projekts initiala skede, och för 

att motarbeta denna osäkerhet krävs det då en mer auktoritär och styrande ledarstil från 

projektledaren. Även respondenternas utsagor visade på att den inledande fasen är då 

projektledarens agerande har störst betydelse för att minska osäkerheten, och att det är 

då projektledaren lägger grunden för projektets övergripande utgång. Det framkom att 

respondenterna ansåg att deras viktigaste funktion under första fasen är att informera 

och lyssna på projektdeltagarna, istället för att direkt ta en direktstyrd roll. Treutiger är 

förespråkare för att en projektledare agerar motiverande och informerande först när 

projektet kommit igång. Kommunikationen ansågs av respondenterna som väsentligt, 

dels för att projektledaren ska lära känna sina medarbetare och dels för att hela 

projektgruppen ska veta vad som pågår, men främst för att förtydliga respektive 

projektroll. De intervjuade menade att tydliga roller är viktigt för att förenkla och 

effektivisera projektarbetet. Vi vill även belysa att tydliga roller inom ett projekt kan 

underbygga skapandet av förtroende inom projektgruppen, detta argument baserar vi på 

Myerson et als (1996) diskussion i det teoretiska kapitlet runt inbyggt förtroende. Dessa 

författare är av åsikten att etablerade projektroller inom en temporär organisation kan 

motverka den osäkerhet som kan uppstå då tidigare okända medarbetare sätts ihop till ett 

team. Ett personbaserat förtroende kan i många fall behöva en tidskrävande process där 

individerna lär känna varandra. Då det i ett projekt ej finns utrymme för denna process 

tror vi att betydelsen av tydliga roller kan förklaras av att förtroende snabbt kan skapas då 

det initialt knyts till en specifik projektroll och de förväntningar som automatiskt 
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förknippas med just den rollen, istället för till en viss individ. Flera av respondenterna 

betonade även att det är viktigt för skapandet av förtroende att tidigt få en personlig och 

anpassad kontakt med alla projektdeltagare, för att kunna hantera varje deltagare efter 

dennes individuella förutsättningar och behov. Vi tycker oss här se en medvetenhet hos 

projektledarna om att varje medarbetare arbetar utifrån olika förutsättningar och därmed 

har olika förväntningar på ledarens roll och funktion.  

 

Både teorierna och vår empiriska undersökning pekar på att projektledarens roll blir 

mindre aktiv i projektets nästkommande fas. Treutiger (1993) ser att projektledarens 

ledarstil utvecklas från auktoritär till att få en mer stödjande karaktär, där 

arbetsmetoderna mer handlar om samråd och delegering. Detta var även 

respondenternas åsikt, dock framkom det under intervjuerna att detta är det önskvärda 

scenariot och att det kan se ut så även i verkligheten, om projektledaren lyckats med sin 

kommunikation i den initiala fasen. Vi har tolkat dessa uttalanden som att den inledande 

fasen kan ses som en period för projektledaren att investera i form av tydlig information 

och uppmuntrande av en dialog. Har investeringen utförts grundligt kommer detta att bli 

synbart i att projektdeltagarna är trygga i sina projektroller och uppgifter, vilket leder till 

att projektledaren kan ta ett steg tillbaka och fylla en mer stödjande och förvaltande 

funktion. Dock påpekade respondenterna att det på grund av projektets osäkra natur är 

viktigt att projektledaren inte förhåller sig för alltför distanserad till projektet, trots att allt 

verkar vara under kontroll. Då oväntade problem snabbt kan dyka upp under ett projekts 

gång tror vi det vara avgörande att projektledaren, trots en relativt tillbakadragen roll, 

ändå håller sig så pass nära projektet att han/hon på ett tidigt stadium kan upptäcka ett 

problem och återuppta en mer aktiv roll för att avstyra eventuella svårigheter, samt finnas 

till hand för projektgruppen. Även detta argument stödjer vår tolkning av att 

projektledarna ser sin ledarstil som situationsanpassad, då det många gånger även handlar 
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om en balansgång mellan att släppa kontrollen och delegera till projektdeltagarna, och 

samtidigt vara medveten om när ett mer detaljstyrt ledarskap är nödvändigt.  

 

Då tidsaspekten är så påtaglig i ett projekt visar våra empiriska resultat på att 

projektledarens agerande återigen blir mer aktivt och styrande under avslutningsfasen. Då 

det oftast är projektledarens ansvar att se till att de fastställda tidsramarna fullgörs, 

resulterar detta i att dennes roll blir att driva medarbetarna till den grad att projektet 

levererar det som kunden blivit utlovad. Vi tror att det många gånger är i denna fas, då 

tidsbristen blir som mest uppenbar, som det ställs de största kraven på projektledaren 

och som även en av respondenterna påpekade, är det då existensen av förtroende till 

projektledaren blir som mest avgörande och det är av stor vikt att projektmedarbetarna 

har förtroende för de beslut deras ledare tar. Det finns kan annars en risk att 

projektdeltagarna litar mer på sina egna omdömen och inte följer den gemensamma väg 

som projektledaren stakat ut.    

 

Vissa av respondenterna betonade dessutom att projektledaren fyller en väsentlig 

funktion i avslutningsfasen som återkopplare och utvärderare. Dessa menade att det är 

viktigt att det sker en uppföljning av projektets som helhet, samt att projektets deltagare 

erhåller feedback runt sina insatser från ledaren. Denna sista aspekt framkom inte som 

relevant i de teorier vi studerat runt projektledarens agerande, vilket vi anser vara en brist 

då det framkommit under studien att det kan vara av stor vikt för en individs utveckling 

att denne får feedback runt sitt arbete från sin ledare. En individ vars arbete till stor del 

är organiserat i projektform kan visserligen bli tilldelad en linjär ledare av den formella 

organisationsstrukturen, men att denne chef ska kunna ge givande feedback rörande 

individens arbete är inte särskilt troligt, då allt arbete sker i projektform. Därför blir det 

projektledaren som arbetar nära individen som bör peka på de positiva och negativa 

aspekterna runt individens insats i ett projekt.      
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5.3 Den temporära organisationens påverkan på förtroendeskapandet 

Den kontext i vilka projektmedlemmarna och projektledaren arbetar i utgörs av en 

temporär organisation med en fastställd tidsram och specifik uppgift. Vi tror att denna 

tidsaspekt i stor utsträckning påverkar de förutsättningar som projektledaren har att skapa 

förtroende för sin ledarroll. Till skillnad från i en permanent organisation, där tiden enligt 

Lundin & Söderholm (1995) uppfattas som evig, är tiden som en ledare i en temporär 

organisation har till sitt förfogande begränsad från första början. Han/hon har därför en 

i förväg definierad tidsperiod som han/hon måste använda för att skapa förtroende inom 

gruppen. 

 

Enligt Meyerson et al (1996) kan denna tidsaspekt innebära att förtroendet snabbt 

etableras medlemmarna emellan genom ett ”inbyggt förtroende”. Flera av de intervjuade 

menar att de har märkt att det kan finnas en inbyggd acceptans hos projektmedlemmarna 

för ledaren och dennes roll. En av respondenterna menade att personer som är vana vid 

att arbeta i projektform vet vad som gäller och att detta gör att de snabbt accepterar 

projektledaren, samt att projektmedlemmarna ofta kan ha förtroende för projektledaren 

genom baserat på dennes rykte i företaget. Ett par av respondenterna menade dessutom 

att förtroendet för dem som projektledare förmedlas genom företagskulturen, dvs att det 

inom företaget råder en slags praxis att följa ens överordnade Vi menar att detta 

omedelbara förtroende mellan projektledaren och projektmedlemmarna kan förklaras av 

att den permanenta organisationen påverkar projektet genom att med sin företagskultur 

skapar en acceptans för projektledarens roll hos projektmedlemmarna. Existensen av 

detta inbyggda förtroende tror vi även kan förklaras genom att projektledarens rykte gör 

att projektmedlemmarna redan innan de träffar denne för första gången kan ha skaffat 

sig en uppfattning om honom/henne. Med ovanstående resonemang vill vi därför 
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utvidga Meyerson et als resonemang om omedelbart förtroende mellan 

projektmedlemmar till att även gälla mellan projektledaren och projektmedlemmarna.  

 

Då projektet går igenom olika faser har vi under våra intervjuer märkt att även 

projektledarens roll genomgår skilda faser. Vi har sett i kapitlet ovan, ”Projektledarens 

funktion”, att projektledarens roll och inblandning i projektet skiftar i takt med projektets 

utveckling. Därför tror vi även att påtagligheten av att projektmedlemmarna har 

förtroende för sin projektledare kan komma att variera, bland annat på grund av de olika 

faserna. Som vi diskuterat ovan kan den inledande fasen i ett projekt ses som en 

investering för att det fortsatta arbetet i projektet skall fungera. I denna fas anser vi att 

förtroende är av stor vikt för att kommunikationen mellan projektledaren och 

projektmedlemmarna måste fungera. Vi menar att förtroende bör existera för att 

projektmedlemmarna skall kunna ta åt sig den information de får av projektledaren och 

att denne måste få med dem att tro på att projektet är genomförbart. Dessutom menar vi 

att projektmedlemmarnas förtroende för projektledarna i denna fas är viktigt då 

projektledaren även måste veta att projektmedlemmarna informerar denne i händelse av 

att problem skulle uppstå. Lyckas investeringen tror vi att påtagligheten i att huruvida 

projektmedlemmarna har förtroendet för projektledaren minskar i genomförandefasen 

då projektmedlemmarna nu är på det klara med vad de skall göra och är mer självgående. 

Det blir således svårare att se i denna fas huruvida förtroende mellan projektledare och 

projektmedlem existerar eller ej. Vidare menar vi att existensen av förtroende för 

projektledaren återigen blir påtagligt under genomförande fasen när projektledaren 

tvingas hantera interna och externa problem som kan komma att påverka projektet, dvs 

när dennes funktion ställs på sin spets. Det samma tror vi vara gällande när projektet 

närmar sig den avslutande fasen och projektledarens interaktion med 

projektmedlemmarna tycks öka samt att arbetsinsatsen både enligt Packendorff (1993) 

och flera av de intervjuade många gånger kan öka när projektet befinner sig i detta 
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stadium. Projektledarens förmåga att få projektmedlemmarna att följa honom/henne blir 

återigen avgörande för projektets framgång. 

 

Packendorff (1993) menar även att den temporära organisationens uppgift och syfte i 

många fall är betydligt tydligare än i en permanent organisation, och att 

projektmedlemmarna ofta är medvetna om denna uppgift. Detta tror vi gör att 

medlemmarna i projektgruppen kan ha lättare att skaffa sig en uppfattning om sin ledares 

kompetens och förmåga att uppfylla projektets syfte, då medlemmarna själva lättare kan 

skaffa sig en bild av vad som bör göras och vad som krävs för att uppfylla projektets 

syfte. Detta argument stärks dessutom av att en av våra respondenter menar att 

medlemmarna i ett projekt ofta snabbt skapar sig en bild av huruvida gruppen och 

dennes ledare är kapabla att lösa uppgiften eller inte. Därför anser vi även att den 

specifika uppgiften som en temporär organisation innebär påverkar projektledarens 

förutsättningar att skapa förtroende. Detta tror vi kan verka positivt för projektledarens 

förmåga att skapa förtroende inom projektgruppen, men det kan även ha en negativ 

innebörd. Kan projektledaren snabbt visa på en förmåga att kunna föra projektet i 

önskad riktning tror vi detta skapa förtroende för honom/henne inom gruppen, 

samtidigt som dessa förhållanden därmed även borde öka risken för att gruppen 

ifrågasätter projektledarens kompetens om de bedömer den som bristfällig. Detta anser 

vi delvis kan förklaras av att de intervjuade projektledarna framhåller vikten av att tydligt 

förmedla innebörden av uppgiften samt betydelsen av att ha en förmåga att leda 

projektet framåt, dvs att få projektet att komma i mål.  

 

Lundin & Söderholm (1995) menar dessutom att i och med övergången i en temporär 

organisation blir förändringen projektet åstadkommer, dvs huruvida projektet är på väg 

att uppfylla sitt syfte, lättare att se för medlemmarna i en temporär organisation än i en 

permanent organisation. Vi menar således att möjligheten för projektmedlemmarna att 
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bedöma projektledarens kompetens hålls konstant genom hela projektlivscykeln, då de 

har förmågan att se vad projektet åstadkommit och vad som kvarstår. Därför tror vi att 

ifrågasättandet av projektledaren och projektmedlemmarnas förtroende för denne kan 

skadas i kritiska situationer oavsett när under projektlivscykeln de inträffar då 

projektmedlemmarna kontinuerligt kan ha en ganska klar bild över projektet 

framskridande och framgång.  

 

Hur Projektgruppen som begrepp påverkar projektledarens förutsättningar att etablera 

förtroende tycker vi bättre tydliggörs när vi diskuterar de olika förtroendeskapande 

faktorerna och vi därför valt att inte behandla projektgruppen separat. 

 

Som vi tidigare diskuterat i ”Projektledarens roll” innebär den temporära organisationen att 

projektledaren har en tudelad funktion, dels en extern och dels en intern funktion. Enligt 

våra intervjuer är projektmedlemmarnas förtroende för ledaren viktigt även i denna 

aspekt, då de intervjuade menar att projektmedlemmarna måste kunna lita på att ledaren 

hanterar de omvärldsrelaterade problem som kan dyka upp och de krav som de externa 

aktörerna kan komma att ställa så att medlemmarna själva kan fokusera på sitt arbete. 

Samtidigt misstänker vi att denna tudelade funktion kan innebära en intressekonflikt för 

projektledaren, då denne dels måste se till projektmedlemmarnas välmående samtidigt 

som han/hon måste se till att projektet faktiskt uppfyller kundens och den permanenta 

organisationens krav och önskemål. Vi tror det kan finnas en risk för att denna 

intressekonflikt kan ha en negativ påverkan dels på förtroendet mellan projektledaren 

och projektgruppen men även mellan projektledaren och de externa aktörerna. Vi ser 

denna situation som ett kritiskt ögonblick där medarbetarnas förtroende för 

projektledaren testas och där denne enligt oss måste visa integritet gentemot den externa 

aktören och skydda projektgruppen och dess medlemmar. En fungerande 

kommunikation som tydliggör alla aktörers förväntningar på vad projektet skall 
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åstadkomma tror vi dock kan minska graden av projektledarens intressekonflikt. Vikten 

av att projektmedlemmarna i ett projekt har förtroende för sin projektledare menar vi 

därför dels kan förklaras genom att projektledaren med detta förtroende kan hålla i ihop 

projektet och styra det mot det uppsatta målet, och dels för att medlemmarna skall kunna 

lita på att projektledaren skyddar dem från extern påverkan. 

 

5.4 Hur projektledaren skapar förtroende  

I denna del för vi en diskussion runt de faktorer gällande en projektledares agerande som 

vi anser vara väsentliga för dennes skapande av förtroende för sig själv inom gruppen.  

5.4.1 Konsekvent beteende 
I Whiteners et als (1998) modell utgör konsekvent beteende en av fem faktorer en ledare 

bör agera efter för att skapa förtroende hos sina medarbetare. Författarna menar att 

vetskapen om att medarbetarna kan förutsäga sin ledares agerande skapar en ökad 

villighet att ta en risk, vilket i sin tur ökar förtroendet för ledaren. Vid nämnandet av 

denna faktor under intervjuerna fick vi varierande reaktioner, endast en av de intervjuade 

instämde helt med teoretikerna. Dock gjorde respondenten det med eftertryck och 

menade att bland det viktigaste en projektledare kan göra för att skapa förtroende hos 

sina medarbetare är att vara konsekvent och inte vika från tidigare tagna beslut. Denne 

ansåg att ett inkonsekvent beteende från projektledaren kommer uppfattas av 

medarbetarna som osäkerhet, vilket troligtvis kommer ha en negativ inverkan på 

projektgruppens förtroende till sin ledare. De andra respondenterna som valde att 

kommentera denna faktor tog en nästan fullständigt motsatt ståndpunkt än den 

förstnämnde respondenten. Under dessa intervjuer betonades istället vikten av att som 

projektledare kunna vika från ett konsekvent beteende, och istället ha förmågan att 

kunna agera och tänka flexibelt. Då dessa ansåg att det enda konsekventa i att arbeta i 

projektsammanhang är att förutsättningarna ständigt är föränderliga, är det mer relevant 
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att projektledaren kan anpassa sitt arbetssätt till de för tillfället rådande förhållandena. 

Dock erkände några av de intervjuade projektledarna att medarbetarna många gånger kan 

bli frustrerade över en alltför hög inkonsekvens i ledarens agerande och beslut och att 

ledaren därför bör sträva efter att skapa en konsekvent grund i form av vissa alltid 

gällande rutiner. Vidare menade de att den oundvikliga inkonsekvensen istället kan 

kompenseras med kommunikation. Kan projektledaren förklara sitt agerande kommer 

inte bristen på konsekvens uppfattas som något negativt, då även medarbetarna blir 

medvetna om existerande faktorer som påverkar projektets riktning. Att nästan hälften 

av respondenterna inte nämnde ett konsekvent beteende som relevant för att etablera 

förtroende tolkar vi som att de är av liknande åsikt som de sistnämnda respondenterna, 

att projektets föränderliga natur medför att ett konsekvent beteende inte fyller något 

syfte. Det vi kan utläsa av dessa utsagor är att vara ledare i en linjefunktion ställer andra 

krav på ett konsekvent beteende än för en projektledare. Då ett av projektets mest 

dominanta karaktäristika är just en föränderlig natur, vilket projektledaren måste kunna 

hantera med hjälp av ett situationsanpassat ledarskap och flexibilitet, kan inte 

projektdeltagarna räkna med en förutsägbarhet gällande deras ledares agerande. Vi tror 

vidare att just projektdeltagarnas medvetenhet om ett projekts föränderliga natur 

resulterar i att, till skillnad från vad Whiteners et als (1998) generella förtroendeskapande 

modell visar, ett konsekvent beteende i projektsammanhang inte är förtroendeskapande i 

sig självt. Dock vill vi inte påstå att en fullständig saknad av konsekvens inte skulle kunna 

försvåra en projektledares skapande av förtroende hos sina medarbetare. Dessutom anser 

vi att man inte bör bortse från att den respondent som betonade det konsekventa 

beteendes relevans för att skapa förtroende faktiskt har flera års erfarenhet av 

framgångsrik projektledning, vilket vi tolkar som att det ej finns enbart ett ”lyckat recept” 

för en projektledare att skapa förtroende. Vi är däremot av den åsikten att den misstro 

som skulle kunna uppstå vid en ledares inkonsekventa beteende i en permanent 

organisation inte behöver ha samma negativa effekt på förtroendet till en projektledare. 
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Detta då förändringar är en naturlig del av den temporära organisationens vardag och 

flexibilitet blir projektledarens vapen för att kunna hantera denna vardag. 

 

5.4.2 Integritet 
Något vi märkte under vår empiriska studie var att ”integritet” var ett begrepp som flera 

av de intervjuade sinsemellan tolkade olika och flera av dem gav dessutom detta begrepp 

en annan innebörd jämfört med de teorier vi hittat rörande detta ämne. Varken Whitener 

et als (1998), Kouzes & Posners (1997) eller Mayer & Davis (1995) beskrivning av 

integritet stämde till fullo överens med de intervjuades bild av detta begrepp. Flera av de 

intervjuade menade att en helt annan typ av integritet, än den som författarna behandlar, 

är av stor väsentlighet, nämligen att skapa en integritet för projektet gentemot externa 

aktörer, dvs den permanenta organisationen och kunden. Huruvida denna skillnad mellan 

teori och empiri till fullo beror på att de ovan nämnda författarna undersökt förtroende i 

permanenta organisationer och vår undersökning behandlar förtroende i temporära 

organisationer anser vi oss dock inte förmögna att svara på, men vi tror att det delvis kan 

förklaras av det faktum att medlemmarna befinner sig i en temporär organisation där 

dessa kan känna ett behov av att skyddas från de externa aktörerna. Detta bekräftas av en 

av våra respondenter som ansåg att integritet mot externa aktörer blir väsentligt när 

exempelvis en kund ställer orimliga krav på projektet och dess medlemmar. Som vi 

tidigare diskuterat är det av stor vikt för förtroendet mellan projektledaren och 

projektmedlemmarna i en temporär organisation att de kan koncentrera sig på sin uppgift 

inom projektet utan att bli störd av omvärlden. Integritet från projektledarens sida får här 

innebörden att skydda projektet och dess medlemmar, och vara en ”ryggrad när det 

blåser”.  

 

Whitener et als (1998) innebörd av begreppet integritet är att en ledares medarbetare 

observerar dennes agerande och menar att deras förtroende för denne kan påverkas 
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negativ om agerandet ej stämmer överens med dennes ord. Detta skulle kunna tolkas 

som att en projektledare alltid måste agera enligt vad denne sagt att han/hon skall agera. 

Ett par av våra respondenter var inne på detta spår, men kunde enligt oss inte ge någon 

utförlig motivering till varför detta var viktigt. Vi tror att förklaringen till varför 

respondenterna har haft svårt att diskutera runt integritet är att vi ser detta som ett 

ganska abstrakt begrepp som dels är svår definierat och samtidigt svårt att se hur det 

fungerar i verkligheten. Risken tror vi även finns att vi som intervjuare kan ha haft svårt 

att formulera vår innebörd av integritet till respondenterna Vi tror att många som regel 

anser att projektmedlemmarna måste kunna lita på att projektledaren verkligen kommer 

att agera såsom han/hon sagt att han skall agera och att Whitener et als resonemang runt 

vikten av ärlighet och trovärdighet kan vara grundläggande faktorer för våra 

respondenter att dessa har sett dem som självklara och därför inte kommenterat dem. 

Men precis som i vår diskussion angående konsekvent beteende menar vi att för att 

förhindra att en bristande integritet, i Whitener et als (1998) mening, skall komma att 

påverka medarbetarnas förtroende för ledaren, kan detta räddas genom en klar och tydlig 

kommunikation där ledaren till varje enskild individ förklarar varför dennes agerande och 

nya beslut ej stämmer överens med dennes tidigare beslut. Detta då flera av de 

intervjuade menar att förtroendet mellan dem och projektgruppen kan hållas intakt 

genom att de förklarar varför ett tidigare beslut har ändrats.  

 

5.4.3 Delegering 
Under denna komponent går våra empiriska resultat hand i hand med Whitener et als 

(1998) modell gällande en ledares agerande för att skapa förtroende. Båda källor pekade 

nämligen på delegering av ansvar som en viktig förtroendeskapande faktor. Dels på 

grund av att ett ökat inflytande resulterar i att projektmedlemmarna upplever en ökad 

delaktighet och dels för att en delegering av uppgifter ger medlemmarna en möjlighet att 

utvecklas, yrkesmässigt som personlighetsmässigt. Dessutom framkom det under 
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intervjuerna att en projektledare som delegerar sitt ansvar visar att han/hon har 

förtroende för sina medarbetare, vilket ansågs vara en bra grund för att skapa ett 

ömsesidigt förtroende. Dock tycker vi att det framkom tydligt att denna faktor är starkt 

knutet till ett situationsanpassat ledarskap, som vi diskuterat kring tidigare i detta kapitel. 

Vi har uttytt två aspekter som vi anser vara specifika just för en projektledare när det 

gäller att delegera ansvar inom projektgruppen, det ena är, som tidigare nämnts, 

beroende på i vilken fas projektet befinner sig i och det andra är kopplat till den specifika 

individen. Den första aspekten berör att en projektledare måste kunna känna av när en 

delegering av kontroll lämpligt. Vi tror att en projektledare som lägger ytterligare ansvar 

på sina medarbetare i en olämplig situation, till exempel i en fas då projektet är fyllt av 

problem, riskerar att skada medarbetarnas förtroende till projektledaren istället för att 

skapa förtroende, då detta kan uppfattas som att denne är osäker eller oengagerad. I 

dessa fall tror vi att förtroende istället skapas på grund av att projektledaren tar plats i 

projektet genom att agera mer kontrollerande och ifrågasättande mot sina medarbetare, 

då vi anser att projektledaren då visar att han/hon är insatt och involverad i projektets 

rådande situation. Den andra aspekten har att göra med att varje individ hanterar och 

uppfattar ansvar på olika sätt, med det menar vi att medan vissa individer växer med ökat 

ansvar tror vi att det finns andra individer som uppfattar samma situation som stressande. 

Detta förutsätter därför, som vissa av respondenterna påpekade, att projektledaren är 

medveten om vilka medarbetare som kan hantera en delegering och som uppfattar det 

som något positivt, och vilka medarbetare som istället begränsas av ökat inflytande. 

Detta tror vi kan vara en väldigt svår aspekt för en projektledare att hantera, särskilt i 

situationer där projektdeltagarna är okända för varandra och då projektledaren knappast 

kan förvänta sig en explicit redogörelse av varje deltagares individuella syn på 

ansvarsdelegering. Dock tror vi denna aspekt har stor betydelse och att en projektledare 

bör uppmärksamma att för att skapa förtroende hos sina medarbetare krävs det att 
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han/hon försöker kartlägga hur pass kontrollerande/frihetsgivande denne bör vara i 

olika situationer och mot sina olika medarbetare.  

 

5.4.4 Kommunikation 
Kommunikation var en av de faktorer som samtliga intervjuade projektledare 

kommenterade och vi fick intrycket att denna faktor ansågs vara av störst vikt för att 

kunna skapa förtroende för sig själv som projektledare och sågs som grundläggande för 

relationen mellan projektledare och projektmedlemmarna. Whitener et al (1998) menar 

att den information som en ledare ger sina medarbetare måste vara tillförlitlig och exakt, 

samt att han eller hon måste förklara tagna beslut och hålla en öppen dialog, annars 

påverkas medarbetarnas förtroende för ledaren negativt. De intervjuades beskrivning av 

en fungerande kommunikation var en kontinuerlig tvåvägskommunikation mellan en 

projektledare och dennes medarbetare, där hela projektgruppen hålls uppdaterade genom 

informationsspridning. Vår åsikt är att kommunikationen många gånger är avgörande för 

skapandet av förtroende mellan en projektledare och dennes medarbetare därför att den 

temporära organisationens unika uppgift kräver att varje individ är informerad om vad 

hans/hennes roll och uppgift innebär. Som vi tidigare konstaterat är det viktigt för 

skapandet av förtroende att en projektledare delegerar uppgifter och ansvar inom 

projektgruppen. För att kunna göra detta menar respondenterna att 

informationsspridningen måste fungera och kommunikationen blir därför en 

förutsättning för den situations- och individ anpassade delegering som vi diskuterade 

runt i föregående stycke, 5.4.3 Delegering. Kan projektledaren föra en kommunikation på 

ett klart och tydligt sätt blir inte bara projektet som helhet tydligt utan även den enskilde 

projektmedlemmens roll. Vet projektledaren att medarbetaren har förstått vad han/hon 

skall göra och vet denne dessutom att medarbetaren kontinuerligt kommer informera om 

hur arbetet löper, möjliggör detta att projektledaren kan lätta på kontrollen av 

medarbetaren. Enligt vår undersökning är informationsspridningen mycket viktig för att 
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varje enskild individ skall kunna utföra sin tilldelade uppgift och kan ses som en av de 

centrala delarna av förtroendeskaparprocessen mellan projektledare och projektmedlem. 

Vi är av den åsikten att för att skapa förtroende måste en projektledare kommunicera till 

den grad att han/hon lyckas få sin projektgrupp att känna sig uppdaterade och 

medräknade. Detta baserar vi på att den temporära organisationen många gånger 

erbjuder främmande arbetssituationer i form av tidigare okända medarbetare och/eller en 

unik uppgift, och att vår tro är den att kommunikation är det bästa sättet att undvika 

osäkerhet eller misstro som den främmande aspekten lätt skulle kunna orsaka. En av 

respondenterna stärker denna åsikt genom att påstå att som projektledare handlar det om 

att kommunicera ut sin ”karta” över hur projektet kommer att genomföras. Vår åsikt är 

just denna att kommunikationen i ett projekt är mycket viktig för att kunna förmedla en 

enhetlig bild av projektet, men för att skapa förtroende är det dessutom av stor betydelse 

att kommunikationen får medlemmarna att tro på att projektledarens ”karta” över 

projektet är genomförbar. Vi delar därför respondenternas åsikter gällande att 

kommunikation många gånger kan vara en projektledares effektiva vapen för att skapa 

förtroende hos medlemmarna i projektet, då vi anser att kommunikation är viktigt för att 

skapa engagemang och involvera projektgruppen i den temporära organisationens syfte.  

 

Vi anser dessutom att en tydlig kommunikation kan uppväga avsaknaden av andra 

förtroendeskapande faktorer, som integritet eller ett konsekvent beteende. Vikten av att 

en projektledare förklarar tagna eller ändrade beslut tror vi är avgörande, då en 

tillfredsställande förklaring kan minska effekten av ett obekvämt beslut utan att 

förtroendet för projektledaren skadas. Som vi tidigare konstaterat, innebär en temporär 

organisation och dess förutsättningar ett behov av ett mer flexibelt ledarskap. Dock tror 

vi att en alltför hög grad av denna flexibilitet kan uppfattas som negativt hos 

projektmedlemmarna, då det kan skapa osäkerhet och rubba stabiliteten i projektet. 
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Därför anser vi att en projektledares förklaring av ett förändrat beslut många gånger kan 

motivera ett inkonsekvent ledarskap.  

 

5.4.5 Visande av intresse 
Bruni (1975, i Mayer & Davis, 1995) hävdar att det finns ett positivt samband mellan i 

vilken omfattning en ledare visar intresse för sina medarbetare och deras behov och 

vilket förtroende medarbetarna har för sin ledare. Samtliga av våra respondenter ansåg 

dessutom att denna faktor var av stor vikt. Anledningen till att detta sågs som viktigt är 

att om projektledaren skall kunna skapa en fungerande grupp av X antal individer måste 

han/hon känna sina medarbetare och deras intressen för att kunna skapa sig en 

uppfattning om dem. Detta är viktigt för att kunna ge varje individ en uppgift som 

överensstämmer med dennes kompetens och personlighet och som ligger inom denna 

individs räckhåll. Vi tror att visande av intresse blir en förutsättning därför blir en 

förutsättning för att en projektledare ska kunna delegera uppgifter och därmed ansvar 

anpassat utifrån varje enskild individs förutsättningar och behov, som vi behandlade i 

5.5.3 Delegering. Detta pekar enligt oss på att en projektledare inte bara bör kunna bedöma 

sina medarbetares tekniska och funktionella kompetens utan dessutom ha förmågan att 

kunna bedöma dessa personers sociala förmåga.  Klarar inte projektledaren detta och 

istället missbedömer sina medarbetare, finns risken att han/hon misslyckas i sitt försök 

att etablera förtroende. Vi fick dock uppfattningen att respondenterna, precis som när vi 

diskuterade delegering, många gånger hade svårt att koppla detta begrepp till förtroende 

och hur de genom denna faktor skapar förtroende för sig själva inom projektgruppen. Vi 

anser att även Whitener et al (1998), Mayer & Davis (1995) och Clark & Payne (1997) har 

vissa svårigheter med att göra denna koppling tydlig. Vi misstänker att även här kan 

förklaringen hittas i att begreppet är av en ganska abstrakt natur och svårt att bedöma 

och konkretisera i vilken grad en projektledare visar intresse för sina medarbetare och 

vilken effekt på skapandet av förtroende detta agerande får. 
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Då ett projekt är tidsbegränsat och förutsätter att samarbetet snabbt kommer igång vill vi 

ifrågasätta i hur stor utsträckning projektledaren kan komma att lära känna sina 

projektmedlemmar. Tiden i en permanent organisation uppfattas ju oftast som oändlig, 

vilket borde ge ledaren mer tid att lära känna sina medarbetare än vad som ges till ledaren 

i en temporär organisation. Vi tror att denna tidsbegränsning gör att intresset för 

projektmedlemmen från projektledarens sida främst riktar sig mot medlemmens roll och 

inte mot dennes person. Detta då de intervjuade påpekade att de känner att det är väldigt 

relevant att visa intresse för varje individs enskilda roll i projektet och förklara vikten av 

dennes roll och uppgift för projektet som helhet. Anledningen till detta tror vi kan 

förklaras av att förtroendet i temporära organisationer är, som Meyerson et al (1996) 

menar, starkt kopplat till rollerna i projektet och inte så mycket till personerna. Detta tror 

vi, som vi berört tidigare, beror just på att tidsaspekten i en temporär organisation oftast 

är så begränsad och påtaglig att vikten av att lära känna varandra i början läggs på den 

formella projektrollen istället för individen som innehar rollen. Med denna utgångspunkt 

anser vi därför att det inte bara är viktigt att projektledaren är tydligt i skapandet av sin 

roll som ledare, utan även i definieringen av varje enskild projektmedlems roll, då det i 

det initiala skedet är rollaspekten det personliga intresset kan beröra i en temporär 

organisation.  

 

Att i ett tidigt stadium basera det personliga intresset på projekts roller anser vi kan vara 

positivt för skapandet av förtroende, då samtliga projektdeltagare snabbt bör finna sin 

plats och trygghet i projektet. Däremot tror vi att det är väsentligt att projektledaren, som 

en av respondenterna även påpekade, inte glömmer bort att projektdeltagarna är 

människor och att projektledaren även bör se till projektmedlemmens mer långsiktiga 

utveckling och således inte enbart visa intresse för dennes roll.  Även i denna fråga 

speglas därför betydelsen av ett flexibelt ledarskap, då medlemmarna i projektgruppen är 
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olika individer och olika faktorer i ledarskapet har olika betydelse beroende på vilken 

individ projektledaren interagerar med.  

 

5.4.6 Kompetens 
Mayer & Davis (1995) fastslår att en ledares kompetens inte enbart utgörs av de tekniska 

kunskaperna utan även av ledarens förmåga att interagera och leda medarbetarna. Initialt 

i vår undersökning fick vi intrycket av att projektledarens tekniska kompetens var av stor 

vikt för förtroendet, men allteftersom upptäckte vi dock att det var en mer övergripande 

kunskap om projektets uppgift som var önskvärd. Med en övergripande kunskap menar 

respondenterna en förmåga att kunna överblicka projektet och upptäcka och undvika 

eventuella problem, inte specifika detaljer. Det som kom att bli vårt slutliga och 

bestående intryck av den empiriska undersökningen var att en alltför detaljerad teknisk 

kompetens kan ligga projektledaren till last, då denna kunskap kan verka motverkande på 

delegeringen av ansvar och därmed ha negativ effekt på medarbetarnas förtroende för 

projektledaren. Flera av de intervjuades åsikt är att om projektledaren har en alltför 

detaljerad teknisk kompetens kan detta få honom/henne att ”klampa in” på 

projektmedlemmens område och vi menar att risken då finns att dennes förtroende för 

sig själv och för sin projektledare undergrävs. Ett sådant agerande från projektledaren 

tror vi kan störa både den enskilde projektmedlemmens uppfattning om sin roll och 

betydelse för projektet såväl som dennes uppfattning av projektledarens roll. Samtliga av 

de intervjuade påpekade dock att en viss grundläggande kompetens gällande metodik och 

lösningar är väsentlig för att man skall kunna fungera som projektledare. Vi vill dock som 

motpol till denna bild lyfta fram det faktum att en av de intervjuade projektledarna 

saknade teknisk bakgrund, men trots detta fyller motsvarande funktion som de övriga 

intervjuade. Denna enskilda iakttagelse kan man välja att se som undantaget som 

bekräftar regeln, dvs att en projektledare som regel bör ha grundläggande 

ämneskompetens. Vi tycker dock att detta är värt att belysa. Kan en projektledare se till 
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att kompletterande kompetenser finns inom projektgruppen, och att projektledaren 

tydliggör sin egen och varje individs roll och uppgift, torde en begränsad teknisk 

kompetens inte vara förhindrande. Det framkom till och med i våra intervjuer att i ett av 

företagen ser man projektledarnas avsaknad av ”rena” ledaregenskaper som ett problem. 

I detta fall hade det internt och externt, enligt en av respondenterna, vuxit fram krav på 

att projektledaren bör ha mer administrativa egenskaper. Detta tolkar vi som att det, i 

denna organisation, finns ett behov av projektledare, vars kompetens inte innebär ett 

tekniskt kunnande utan istället mer utpräglade ledaregenskaper, som att motivera 

projektmedlemmarna och kunna föra projektet framåt. Utifrån ovan förda resonemang 

anser vi det vara svårt att se exakt vad i en projektledares kompetens som är 

förtroendeskapande. Den enda gemensamma nämnare vi lyckats urskilja är en 

övergripande förståelse och ett helhetstänkande. Vi menar att det förtroendeskapande i 

en projektledares kompetens är starkt kopplat till varje enskild projektledare och hur 

denne kommunicerar ut vad dennes kompetens innefattar, dvs vilka förväntningar som 

denne skapar hos sina medarbetare.  

 

Uppfattningen att en projektledare måste ha ett tekniskt kunnande tror vi beror på att ett 

projekt ofta har en så specifik och konkret uppgift, vilket gör att många är av åsikten att 

projektledaren måste ha en teknisk kompetens. Att respondenterna framhåller många 

icke-tekniska kvalitéer som väsentliga för att etablera förtroende, som exempelvis att 

kunna motivera projektmedlemmarna och föra projektet framåt, ser vi som en 

bekräftelse av Clarks & Paynes (1997) resonemang som menar att en ledares kompetens 

även måste innefatta ledarens interpersonella förmåga som behövs för att leda projektet. 

Kravet på att projektledaren skall ha kompetens att se helheten i ett projekt, att kunna 

leda det från start till mål, tror vi kan vara starkare i en temporär organisation än i en 

permanent sådan. Detta då vi misstänker att under de förutsättningar den temporära 

organisationen, med en given början och ett givet slut, måste ledaren ha en förmåga att se 
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hur denna process skall genomföras, en process som inte blir lika tydlig i en permanent 

organisation.  

 

I enlighet med Kouzas & Posner (1997) har vi sett att de intervjuade pekar på sin 

erfarenhet som förtroendeingivande, dvs att deras kompetens har vuxit fram under deras 

tid som projektledare, samt att det faktum att de har erfarenhet från företaget och ”några 

år på nacken” ingjuter förtroende för deras kompetens. Detta anser vi även kan förklaras 

av att det är rollen som projektledare som skapar förtroende, en roll som den enskilde 

projektledaren arbetat sig till och förtjänat. Vi menar att det således inte är självklart att 

det är projektledaren som person och dennes individuella kompetens som inger 

förtroende utan att det likväl kan vara ”rollen” som projektledare som 

projektmedlemmarna får förtroende för. Därmed anser vi att Meyerson et als 

resonemang om roller som förtroendeskapande mellan olika gruppmedlemmar även kan 

gälla förtroendeskapandet mellan projektledare och projektmedlemmar. 

 

5.5 Reflektion av projektledarnas utsagor om förtroende 

Med utgång från de svar vi har erhållit från de genomförda intervjuerna råder det, enligt 

oss, ingen tvekan om att samtliga respondenter, i form av projektledare, anser att 

förtroende från sina medarbetare är en viktig beståndsdel för ett projekts genomförande. 

Vår uppfattning är att projektledarna anser att vikten av förtroende främst ligger i att 

kunna få projektmedlemmarna att se förbi personliga egenintressen och våga följa 

ledaren för gruppens bästa. Projektmedlemmen måste således våga lita på att 

projektledarens åsikter rörande medlemmens uppgift och projektet som helhet är 

korrekta. Det som kan få medlemmen att våga ta denna risk, tror vi, är just att han/hon 

har förtroende för projektledaren. Denna ståndpunkt kan jämföras med det resonemang 

Rousseau et al (1998) för, då de menar att då den enskilde individen är beroende av 
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gruppens övriga medlemmar för att uppnå sitt syfte krävs det att ett förtroende dem 

emellan existerar för att samarbetet skall lyckas, således borde även ett förtroende mellan 

projektledaren och projektmedlemmarna vara nödvändigt. Dock har vi som forskare 

ifrågasatt hur man som projektledare i realiteten kan få bekräftat att förtroende verkligen 

uppstått mellan sig själv som ledare och sina medarbetare. Detta ifrågasättande har 

förstärkts av att de intervjuade projektledarna hade trots en konsensus i åsikterna om 

vikten av ett existerande förtroende för ett projekts syftes uppfyllande, påtagliga 

svårigheter med att beskriva hur dessa upptäcker en existens eller avsaknad av förtroende. 

Detta anser vi kan uppfattas som något motsägelsefullt då det torde vara svårt att som 

projektledare kunna avgöra förtroendets relevans och hur man förmått att skapa 

förtroende hos sina medarbetare, om man inte har förmågan att upptäcka närvaron av 

detta förtroende. En förklaring till detta misstänker vi vara att i en temporär organisation 

med dess förutsättningar, blir inte vikten av förtroende påtaglig förrän ett projekt hamnar 

i en kritisk situation då projektmedlemmarnas förtroende för projektledaren sätts under 

prövning, eller då en eventuell avsaknad av förtroende blir uppenbarad. Vi tror att 

förtroende kan upplevas som något självklart vars existens man i allmänhet, inklusive 

våra respondenter, inte medvetet reflekterar runt förrän en brist på förtroende resulterar i 

negativa konsekvenser. Man kan fråga sig varför det inte ägnas mer reflektioner runt 

denna aspekt då samtliga projektledare ändå betonade hur väsentligt de ansåg skapande 

av förtroende vara. Den anledning vi uttytt är att då en temporär organisation egentligen 

inte tillåter en längre, och kanske mer naturlig, process där projektledaren har möjlighet 

att gradvis inge förtroende hos sina medarbetare, förutsätts förtroende istället existera 

från ett projekts första dag. Detta skulle kunna jämföras utifrån en permanent 

organisations perspektiv, där tidsaspekten uppfattas som evig och linjär, och där ledaren 

ändå har möjligheten att genomgå en sådan process. Vårt antagande blir därför att detta 

grundläggande förtroende som förutsätts existera i en temporär organisation från början 

knyts till de existerande projektrollerna och de förväntningar som dessa roller 
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automatiskt för med sig. På så sätt kan en projektledare snabbt inge förtroende även hos 

nya medarbetare, då projektdeltagarnas förtroende för sin ledare initialt baseras på 

projektledarens roll och inte på dennes personlighet. Dock anser vi att denna skepnad av 

förtroende endast kan existera under en begränsad tidsperiod, för att ett mer varaktigt 

förtroende ska skapas krävs det att projektledaren agerar med ett förtroendeingivande 

beteende. 
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6 Vårt bidrag 
Vi ämnar i denna del presentera denna uppsats bidrag rörande hur projektledaren skapar förtroende för 

sig själv inom projektgruppen utifrån dennes roll och de förutsättningar som den temporära 

organisationen innebär. Den första delen av detta kapitel visar de slutsatser vi kommit fram till gällande 

projektledarens roll och hur en temporär organisations förutsättningar påverkar dennes möjligheter att 

skapa förtroende. I den följande delen presenterar vi våra slutsatser runt vilka faktorer vi anser vara 

väsentliga för projektledaren för att skapa förtroende för sig själv internt inom projektgruppen. Denna del 

kommer avslutningsvis att illustreras med en modell som sammanfattar dessa väsentliga faktorer.  

6.1 Hur projektledarens roll och den temporära organisationen påverkar 
skapandet av förtroende  

De slutsatser rörande projektledarens roll vi kan dra av vår undersökning är att denna i 

två aspekter kan beskrivas som tudelad. Den första aspekten berör vem projektledaren 

har ansvar mot, då vi menar att denne dels har ett externt ansvarsområde gentemot de 

externa aktörerna och dels ett internt ansvarsområde mot projektgruppen. 

Projektledarens tudelade roll menar vi skapas av det faktum att denne leder en temporär 

organisation som både har externa och interna intressenter. Projektledarens 

förutsättningar för att skapa förtroende för sig själv inom projektgruppen påverkas 

därför av hur denne hanterar dessa externa aktörer och skyddar projektmedlemmarnas 

intressen. Den andra aspekten berör projektledarens roll internt inom projektgruppen 

som förutsätter en balansgång mellan att se till att projektet uppnår sitt resultat och 

samtidigt kunna motivera sina medarbetare och få dem att arbeta mot samma mål. På 

grund av den temporära organisationens föränderliga karaktär och då ett projekts 

förutsättningar förändras under tiden menar vi att detta skapar ett krav på projektledaren 

att leda situationsanpassat. För att kunna agera situationsanpassat är vår åsikt att en 

förändringsorienterad ledare, som kan förändra sin ledarstil beroende på situationen och 

beroende på varje enskild projektmedlem, bäst beskriver en projektledares roll. 
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Då tidsbegränsningen i en temporär organisation försvårar en längre process där förtroende 

mellan projektledaren och projektmedlemmarna växer fram menar vi att det kan finnas 

ett ”inbyggt förtroende” för projektledaren. Detta inbyggda förtroende menar vi förväntas 

existera mellan projektledaren och projektmedlemmarna men huruvida det existerar eller 

ej, anser vi inte bli påtagligt förrän projektmedlemmarnas förtroende för projektledaren 

testas. Detta inbyggda förtroende menar vi skapas genom den permanenta 

organisationens kultur och projektledarens rykte och gäller inte främst projektledaren 

som person utan dennes roll som projektledare.  

 

Då den temporära organisationen jämfört med en permanent organisation har en uppgift 

som, för den enskilde projektmedlemmen, kan uppfattas som tydligare, menar vi att detta 

kan förbättra respektive försämra projektledarens förutsättningar för att skapa förtroende 

för sig själv inom projektgruppen beroende på projektledarens tydlighet rörande 

projektets syfte. Detta då projektmedlemmarna under projektets gång kan jämföra 

projektledarens bild av hur projektet skall genomföras med sin egen uppfattning och 

därmed utvärdera projektledarens bild.  

 

6.2 Hur en projektledare skapar förtroende för sig själv inom 
projektgruppen 

Utifrån de ovan beskrivna specifika förutsättningar som gäller i en temporär organisation 

anser vi att den mer generella förtroendeskapande modell, baserad på Whitener et al 

(1998), som vi presenterade i referensramen förändrar sitt utseende. Dessa specifika 

förutsättningar, anser vi påverkar projektledarens förmåga att skapa förtroende, och vår 

slutsats är att en projektledare med hjälp av de faktorer som ingår i vår nedanstående 

modell, kan upprätthålla det inbyggda förtroendet och skapa en mer bestående form av 

förtroende.  
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Då en temporär organisation många gånger karakteriseras av en föränderlig natur har inte 

ett konsekvent beteende lika stor vikt för att skapa förtroende som i en permanent 

organisation. Istället anser vi att flexibilitet i projektledarens agerande har större betydelse 

för att skapa förtroende hos medarbetare i en temporär organisation. Flexibilitet är enligt 

oss en förutsättning för att kunna bemöta och dämpa de föränderliga aspekterna i ett 

projekt och ge projektdeltagarna arbetsro. Dessutom anser vi att det vara nödvändigt 

med ett flexibelt agerande för att kunna anpassa sitt ledarskap efter den enskilde 

projektdeltagarens behov.   

 

Genom att visa en stark integritet för projektgruppen som helhet mot omvärlden anser vi 

att en projektledare skapar förtroende för sig själv hos projektmedlemmarna. Detta 

menar vi beror på att en projektledare som agerar som ett skydd mot externa problem, 

skapar en trygg arbetsmiljö för projektdeltagarna vilket i sin tur, anser vi, skapar 

förtroende hos dessa för att projektledaren ser till projektgruppens bästa. 

 

Den tredje faktorn vi vill belysa är att projektledaren genom delegering kan skapa 

förtroende dels för sin egen roll men även för varje enskild individs roll. Vår åsikt är 

dock att det viktiga är hur denna delegering sker, med detta menar vi att en 

förtroendeskapande delegering är beroende av både en situations- och individanpassning. 

Behovet av ett flexibelt ledarskap anser vi blir som mest påtagligt när det gäller denna 

faktor, då ledaren måste ha förmågan att kunna kombinera delegering och kontroll, 

anpassat till varje situation och enskild individ i projektet. Vår slutsats är därför att en 

projektledares delegering kan skapa förtroende i rätt mängd till rätt individ i rätt situation, 

och samtidigt att en missbedömning av en individ och situationen istället kan verka åt det 

motsatta hållet och skada ett redan existerande förtroende. 
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Den faktor i vår modell som vi anser ha störst vikt för en projektledares skapande av 

förtroende är kommunikation. Detta baserar vi på flera aspekter, men främst på att vi anser 

en tvåvägskommunikation vara, i form av informationsspridning och öppenhet, den 

främsta metoden för att minska de osäkerhetskänslor som vi tror att den temporära 

organisationen förutsättningar lätt kan framkalla. Det är genom kommunikation 

projektledaren kan förmedla sin bild av projektet och de förväntningar som åligger varje 

enskild individs projektroll. Dessutom anser vi kommunikation inte bara vara en 

förutsättning för att en projektledares delegerande och flexibla ledarskap ska fungera, 

men kan också utgöra kompensation för en projektledares brist på integritet. 

 

Vår åsikt är att projektledaren även med hjälp av att visa intresse för sina medlemmar 

skapar förtroende för sig själv hos projektmedlemmarna. Förtroendet skapas genom att 

projektledaren lär känna projektmedlemmarna och på så sätt skaffa sig en vetskap om 

vilka uppgifter som passar denne individ och som ligger inom dennes räckhåll. Detta 

innebär att visande av intresse för projektdeltagarna även utgör en förutsättning för att 

projektledaren ska kunna individanpassa sitt delegerande. Det initiala intresset läggs på 

projektmedlemmens roll, för att under projektets utveckling förflyttas till personen 

bakom projektrollen. 

 

Då vi konstaterat att det är rollen som projektledare som initialt skapar förtroende menar 

vi att projektledarens möjlighet att skapa en mer bestående form av förtroende rörande 

dennes kompetens främst beror på huruvida denne kan föra ut till projektmedlemmarna att 

denne besitter de ledaregenskaper som behövs för att uppfylla projektets syfte, och en 

förmåga att se helheten. Vår slutsats är att en projektledares detaljkunskap inom 

projektområdet tror vi kan underlätta skapandet av förtroende, dock anser vi det ej vara 

en avgörande faktor. Det väsentliga för förtroendet är, enligt oss, huruvida 
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projektledaren lyckas förmedla vari dennes personliga kompetens ligger och huruvida 

denna bild överensstämmer med projektledarens faktiska kompetens. 

 

Vi vill avslutningsvis presentera vår syn på hur projektledaren skapar förtroende för sig 

själv inom projektgruppen utifrån de förutsättningar som dennes roll och den temporära 

organisationen innebär i Figur 6:1: Projektledarens skapande av förtroende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1; Projektledarens skapande av förtroende 
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projektledaren skall kunna få den kunskap som behövs anpassa sin delegering till den 

enskilde individen och situationen. För att projektledaren skall kunna individanpassa 

denna delegering menar vi att projektledaren skapar sig en uppfattning om 

projektmedlemmen genom att visa intresse för dennes roll och denne som person. Vår 

modells sista komponent utgörs av att ledaren kan visa vari dennes kompetens att leda 

projektet mot dess syfte ligger. 

 

6.3 Vidare forskning 

Denna uppsats bidrag är att visa hur projektledaren skapar förtroende för sig själv inom 

projektgruppen utifrån dennes roll och de förutsättningar som den temporära 

organisationen innebär. Med denna studie fokuserar vi dels på förtroendeskapande 

faktorer från projektledarens perspektiv och dels på förtroende internt i projektgruppen. 

Med vår uppsats som utgångspunkt anser vi att vidare bidrag till forskningen skulle 

kunna vara att se förtroendeskapandet från projektgruppens perspektiv, för att se hur 

dessa ser på projektledarens agerande för att skapa förtroende. Vi ser även ett behov av 

vidare forskning om hur projektledaren skapar förtroende mot projektets externa aktörer, 

och hur dessa ser på projektledarens roll och dennes agerande. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

•  Berätta om din bakgrund på detta företag och som projektledare. Vilken typ av projekt 
(tidsramar, omfattning, syfte) har du arbetat med tidigare, leder för tillfället.  

•  Hur ser du på din roll som projektledare i relation till projektgruppen  

- Vilken/vilka funktion anser du uppfyller som projektledare? 
- På vilket sätt uppfyller du denna funktion? Exempel. 
- Vilka kvalitéer anser du vara väsentliga för att vara bra projektledare? Exempel. 

•  Hur sätts projektgruppen ihop generellt sett, interna/externa medarbetare, tidigare 
arbetsrelationer? 

- Har du märkt någon skillnad mellan att jobba med projektmedlemmar som har haft en tidigare 
kännedom och erfarenhet av dig och helt nya projektmedlemmar? 

- Vilka problem kan uppstå i inledningsfasen av projektet inom gruppen? 
- Hur hanterar du dessa problem? 

•  Hur viktigt är det för samarbetet inom projektgruppen att dess medlemmar har förtroende för 
dig och gruppen som helhet?  

- Varför? Exempel? 
 
•  På vilket sätt uppfattar du att projektmedlemmarna har förtroende för dig som ledare och för 

varandra som grupp? 
- I vilka situationer har det blivit märkbart att det existerat/ej existerat förtroende? 
- Om förtroende inte existerat; hur har du hanterat en sådan situation? 
 
•  Hur skapar du förtroende som ledare hos de övriga inom projektgruppen? 
- Beter du dig annorlunda i de olika faserna av ett projekt (inledning, genomförande, avslutning) 
- Beter du dig annorlunda för att skapa förtroende hos tidigare kända projektmedlemmar jämfört 

med helt nya medlemmar? 
 
•  Vilken/vilka av följande faktorer anser du vara väsentliga för att etablera och underhålla 

förtroende hos projektmedlemmarna. 
- Ett konsekvent beteende 
- Integritet 
- Delegering av kontroll 
- Kommunikation (tillförlitlig info, förklarande av tagna beslut, öppenhet) 
- Visande av (personligt) intresse för projektmedlemmarna 
- Kompetens 
- Utöver dessa faktorer, vad anser du vara väsentligt för skapande av förtroende? 

 
•  På vilket sätt är de nämnda faktorerna viktiga? 
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- Hur märker du på projektmedlemmarna att dessa faktorer är väsentliga för att etablera 
förtroende? 

- På vilket sätt i ditt agerande förmedlar du dessa faktorer? 
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Bilaga 2 - Projektledare 1 
 
•  Bakgrund på företaget som projektledare; 

Projektledare 1 har en skiftande bakgrund inom företaget där hon har arbetat som projektledare under 
2,5 år. Hon har drivit allt från rena utvecklingsprojekt, teknikorienterade projekt, rena 
processutvecklingsprojekt, till implementeringsprojekt av system. Tidsramarna på de ledda projekten 
ligger mellan tre månader upp till ett år. Denne respondent ville inte ha projekt som sträcker sig längre 
än ett år, då hon ansåg att inte få bli för likt linjefunktionen. Projektgruppen brukar omfatta från tre 
personer upp till 15 personer, och hon menade att en projektgrupp heller inte får bli för omfattande då 
man i såna situationer oftast blir tvungen att dela in projektet i ”subprojekt”. 
 

•  Hur ser du på din roll som projektledare? 
Denne respondent ansåg att hennes roll som projektledare nästan blir som en VD för sitt eget 
projektbolag, då hon ska se till att projektmedlemmarna har förutsättningar för att lyckas, hon ska 
agera ”speakingpartner” med omvärlden, se till att sköta planeringen som ska göras, samt agera på 
signaler om saker börjar gå fel.  
 
•  Hur förändras din roll i projektets olika faser? 
Respondenten menade att inledningsvis handlar det mycket om att bilda sig en uppfattning om var folk 
står, att försöka känna av om någon i gruppen intar rollen som en informell ledare inom gruppen och 
inrikta sig på lite ”underground verksamhet”, då det finns vissa människor man måste ha med sig för att 
lyckas. Hon ansåg vidare att i situationer där man inte känner till människorna sen tidigare är det viktigt 
att man träffas mycket i början och diskuterar, att det måste finnas mycket personlig kontakt och att 
man är tydlig, synkar, följer upp, diskuterar och jobbar ihop. Det är därför denne respondents åsikt är 
att det är viktigt att projektet inte omfattar för många människor då det är så väsentligt att skapa en 
personlig relation till varje individ inom gruppen för att hålla projektet igång. Dessutom menade hon att 
det är av vikt att anpassa sig och inte behandla alla lika eftersom varje person behöver olika saker, det 
krävs en situationsanpassning. Vid själva genomförandet ansåg respondenten det vara mest väsentligt att 
leva upp till den målbild hon målade upp inledningen. I avslutningen samlar respondenten ihop 
erfarenheterna från projektet och drar lärdom till nästa projekt. Då måste hela teamet ta en diskussion 
om vad som gick bra/dåligt och vad kunde ha gjorts bättre.  
 
•  Hur skapar du förtroende för dig själv inom projektgruppen? 
Denne respondent ansåg kommunikation vara viktigt, då hon tyckte att en projektledare som inte kan 
kommunicera med projektmedlemmarna lätt kan få en situation där vissa trodde att man skulle gå åt ett 
håll och medan gått åt ett annat håll. Att vara öppen för en dialog och föra en tvåvägskommunikation 
var något som denne respondent betonade vikten av. 
 
Denne ansåg kompetens alltid vara viktigt. Däremot trodde hon att en alltför detaljerad kompetens 
kunde uppfattas som en nackdel i vissa situationer, och menade att det är självklart att man måste förstå 
vad det handlar om men den kompetens som är viktigast att ha, ska hellre ligga på en mer övergripande 
nivå än på det tekniska planet. Hon menade att för att få förtroende ska projektledaren kunna ha en 
helhetsbild och vissa ledaregenskaper.  
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En annan sak som påpekades av respondenten var att det är viktigt är att man agerar, att man inte har 
en låt-gå attityd utan att man faktiskt agerar på det som krävs och att man försöker ligga steget före. Att 
man tyder signalerna till ett problem och inte väntar tills det blivit ett faktiskt problem, ta tag i det innan. 
 
•  Hur uppfattar du om projektgruppen har/inte har förtroende för dig? 
Respondenten menade att man märker om förtroende finns i de diskussioner som kommer upp och 
om projektgruppen tror på det här eller inte. Det är i såna situationer hon kan känna av signaler, om det 
då kommer upp bra synpunkter och diskussioner, om det finns motivation och engagemang. 
Respondenten menade att huruvida det finns förtroende är mer en känsla än något påtagligt.  
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Bilaga 3 - Projektledare 2 
 
•  Bakgrund på företaget som projektledare 

Projektledare 2 har arbetat två år som projektledare, vilket gett honom en god kännedom om produkten. 
Denne respondent trodde att det är lättare att vara en bra projektledare om man har en god kunskap om 
produkten, då det gör det lättare att kommunicera med kunden, dock såg han det ej som en 
förutsättning. De projekt respondenten har lett har omfattat mellan tre och tolv månader och från fyra 
till sex projektdeltagare. 
 

•  Hur ser du på din roll som projektledare? 
Denne projektledare menade att det främst gäller att få ihop en organisation som känner tillhörighet 
med varandra och även att få folk att acceptera tidsplanen. Han ansåg att som projektledare måste man 
vara ödmjuk och engagerad men samtidigt påminna om vad som behövs för att klara av projektet och 
inte vara rädd för att ta konflikter. Han ansåg att rollen även innebär att skydda projektgruppen utåt så 
att projektmedlemmarna kan koncentrera sig på sitt jobb.  
 

•  Hur förändras din roll i projektets olika faser? 
Denne respondent ansåg att inledningsfasen mycket handlar om att lyssna och låta projektdeltagarna ta 
plats men att det också handlar om att kommunicera ut riktlinjer och förväntningar, som måste 
tydliggöras för att alla ska vara införstådda i projektet. Genomförandefasen menande han handlar om 
att lyssna och stämma av och kontrollera vad som har gjorts och vad som måste göras. Han måste 
kunna reagera snabbt på olika signaler på saker som ej fungerar. Då genomförandefasen närmar sig 
slutdatumet blir hans agerande mycket intensivare och kontrollerade då det gäller att få allt gjort.  
 

•  Hur skapar du förtroende för dig själv inom projektgruppen? 
Denne projektledare ansåg att det är viktigt att vara engagerad när projektdeltagarna ber om råd, att 
lyssna och återkomma med svar snabbt. Han menade att en projektledare som tar lång tid på sig att 
svara oftast ger dåliga signaler.  
 
Respondenten ansåg att konsekvens kan vara bra, men att det är viktigare att vara flexibel då projektet 
kan komma att förändras under dess livstid. Han menade att projektmedlemmarna måste kunna lita på 
att han är konsekvent i sitt beteende, men att projekt inte är en trygg tillvaro att arbeta i, utan det 
förändras hela tiden, vilket kräver att respondenten då och då måste ändra inriktning på projektet. 
Ändras förutsättningarna för projektet ansåg han att han måste vara ödmjuk inför medarbetarna och 
förklara motiven till dessa förändringar för att få dem att och acceptera situationen.  
 
Han ansåg vidare att medarbetarnas förtroende kan öka om denne delegerar ansvar och visar att han 
litar på dem. Dock påpekade han att han samtidigt inte får vara allt för långt borta, utan måste hålla sig 
insatt i vad som händer, vad som är gjort och vad som måste göras, då ett problem snabbt kan uppstå. 
Respondenten ansåg att delegering ofta handlar om personkännedom, att veta var och hur mycket man 
måste styra. 
 
 

•  Hur uppfattar du om projektgruppen har/inte har förtroende för dig? 
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Respondenten ansåg att det är något man känner på sig, om förtroende inte finns inträder en osäkerhet i 
relationen. Att det är något man känner i kommunikationen och i projektgruppens sätt att återkomma 
med information och återkoppla med hur arbetet går 
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Bilaga 4 - Projektledare 3 
 
•  Bakgrund på företaget som projektledare 
Projektledare 3 har varit anställd på företaget sen 1993, och började då som delprojektledare. Hon har 
sedan dess haft olika roller inom företaget men alltid sysslat med projektledning, och mest med 
implementeringsprojekt. Respondenten arbetar nu som stödfunktion till andra projektledare inom 
företaget. De tidsramar som de projekt respondenten har lett har skiftat alltifrån fyra veckor upp till två 
år och omfattande, som mest, 30 – 40 personer.  
 
•  Hur ser du på din roll som projektledare? 
Denne respondent såg sin viktigaste roll som projektledare vara att driva mot uppsatta mål, direktiv och 
syfte med de resurser hon fått tilldelade av styrgruppen. Hon menade vidare att driva projektet mot 
uppsatta mål innebär en projektledare som kan vara flexibel och leda människor situationsanpassat, 
beroende på i vilken fas projektet befinner sig i, och i vilken fas de enskilda individerna är.   
 
•  Hur skapar du förtroende för dig själv inom projektgruppen? 
Projektledare 3 betonade att det viktigaste för att skapa förtroende är att vara tydlig och kommunicera 
ut vad som händer i projektet för att minimera oron och ryktesspridning. Hon trodde att tydlighet från 
projektledaren signalerar att denne vet vad hon pratar om, och att ledaren vet vad som ska göra. 
Respondenten ansåg dessutom att det är viktigt att hon också förklarar sin roll i projektet som ledare, 
vad hon ska göra, vad hon förväntar sig, vad hon hjälper till med osv. Tydlighet i roller ansåg 
respondenten även gälla projektmedlemmarnas roller, hon menade att dessa måste förstå projektets mål 
och hur de bidrar till uppfyllandet av detta mål, då detta är en förutsättning för att projektmedlemmarna 
ska involvera sig i projektet. 
 
Respondenten sade att hon inte ansåg konsekvent beteende vara så viktigt, utan påpekade flera gånger 
att det är viktigare att ha ett beteende som kan anpassas till situationen och att man kan vara flexibel. 
Dock menade hon att man måste ha rutiner, så hennes åsikt var att rutiner ska hållas konsekventa, 
medan ledarstilen flexibel. 
 
Gällande kompetens och förtroende ansåg denne respondent att det kan vara bra att ha den kunskapen 
och vara så insatt att det som projektledaren säger uppfattas som underbyggt. Hon menade att 
detaljkunskap inom området kan vara bra, dock ansåg hon att ha kompetensen att kunna agera  som en 
ledare som avgörande för att kunna få förtroende. 
 
•  Hur uppfattar du om projektgruppen har/inte har förtroende för dig? 
Respondenten menade att man kan märka om hon har projektmedlemmarnas förtroende på att hon 
märker att dessa jobbar mot målet på det sätt man bestämt, och att den bästa indikatorn på att 
förtroende existerar ser hon på ett bra resultat. En annan aspekt som respondenten tog upp var att hon 
känner av att förtroende existerar om projektdeltagarna anförtror sig till henne och ger henne insyn i allt, 
och menade på att om hon inte får insyn så är det något som är fel.    
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Bilaga 5 - Projektledare 4 
 

•  Bakgrund på företaget som projektledare 
Projektledare 4 har arbetat på nuvarande företag sedan 1994, där han sedan starten nästan enbart arbetat 
som projektledare. Han har erfarenhet av att leda både implementerings- och utvecklingsprojekt. Idag 
sträcker sig projekten med de största tidsramarna upp till tolv månader men respondenten berättade att 
för några år sen kunde samma typ av projekt ta upp till två år. Projektgruppen brukar omfatta runt sex 
till tio personer.  
 

•  Hur ser du på din roll som projektledare? 
Respondenten ansåg att hans främsta roll är att styra projektet framåt, att det är han som ska veta när 
saker skall vara färdiga och hur mycket tid projektgruppen har på sig för att klara den affärsmässiga 
delen. Respondenten betonade att han samtidigt inte får glömma att han har att göra med människor i 
andra änden, och att alla dessa har olika förutsättningar. Han ansåg det vara en viktig roll för en 
projektledare att coacha sina medarbetare för att de ska känna att de har koll och att de är på rätt plats 
och att de ligger rätt i planeringen. Han menade att det många gånger kan vara en utmaning att få 
projektdeltagarna att jobba ihop som en grupp. Det viktigaste i en projektledares roll tyckte han var att 
se till man hamnar där man ska i slutet.  
 

•  Hur förändras din roll i projektets olika faser? 
Respondent ansåg att hans roll är väldigt aktiv i inledningsfasen, då alla som är involverade måste veta 
vad projektet handlar om. Han menade vidare att om projektledaren förklarar uppgiften på ett bra sätt 
blir genomförandefasen mer av ett förvaltningsarbete och att det då handlar mer om att checka av. I 
avslutningsfasen ansåg respondenten att dennes roll blir återigen mer aktiv, då det nästan alltid dyker 
upp oväntade problem som måste hanteras.  
 

•  Hur skapar du förtroende för dig själv inom projektgruppen? 
Respondenten sade att han var konsekvent beteende personifierad, och menade att det är väldigt viktigt 
att alltid hantera saker på samma sätt. Han tyckte att som ledare ena dagen sätta gränser och sen nästa 
dag flytta dessa gränser, kommer att undergräva projektgruppens förtroende för sin ledare.  
 
Vidare tyckte respondenten att delegering är viktigt, att varje projektmedlem blir tilldelad sin 
personlig ”karta” som denne själv får ansvara för. Dock tyckte han att alla individer är mer eller mindre 
skapta för att ta ansvar, och att det är viktigt att han inte delegerar till de som inte är skapta för det utan 
där måste han istället gå in och kontrollera.  
 
Respondenten ansåg att för att få förtroende, så finns det bara en sak och det är att vara kompetent på 
det man gör, att det är det enda sättet att skapa förtroende på. Han menade att det inte räcker med att 
vara duktig på att sköta generell projektplanering, utan projektledaren måste även förstå vad som skall 
levereras och syftet med denna leverans.  
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Bilaga 6 - Projektledare 5 
 
•  Bakgrund på företaget som projektledare 
Projektledare 6 har jobbat på nuvarande företag sedan 1995, och har sedan 1999 arbetat som 
projektledare. Storleken på projekten brukar variera, men det senaste projektet omfattade ca 45 personer 
och tidsramarna brukar sträcka sig från tre till fyra månader upp till nio månader. 
 
•  Hur ser du på din roll som projektledare? 
Respondenten såg sig själv som ytterst ansvarig för att leda arbetet och att leverera det som företaget 
har lovat att leverera. Detta innebär att hon ska planera arbetet, och hålla det inom den fastställda 
budgeten, hålla i finanserna som hur många timmar man fakturerar osv. Hon måste också få fart på 
projektgruppen så att varje individ tar sitt ansvar och driver sina uppgifter. Dessutom ansåg hon att det 
ligger på hennes roll som projektledare att kunna motivera personerna att ta sitt ansvar. Den sista biten 
ansåg hon handlade om att svara mot kunden, som är beställaren av projektet, och att skapa arbetsro för 
de övriga i projektet.  
 
•  Hur förändras din roll i projektets olika faser? 
Respondenten ansåg att hennes roll i inledningsfasen oftast är väldigt aktiv, då hon håller sig inblandad i 
det dagliga projektarbetet. Senare, då saker fungerar bra, blir hon som projektledare mer involverad i 
större och mer övergripande frågor, om vad som kommer hända i nästa moment etc. Därför ansåg hon 
sin insats vara som störst i början av ett projekt för att sedan låta projektet driva framåt av sig självt.  
 
•  Hur skapar du förtroende för dig själv inom projektgruppen? 
Denne respondent trodde inte att ett konsekvent beteende har så stor betydelse för att skapa förtroende 
i ett projekt. Hon menade om förutsättningar ändras så måste man som projektledare kunna ändras sitt 
beslut, och att det viktigaste är att det i slutändan blir rätt. Dock varnade hon för att vara för velig, att 
det måste finnas en balans i hur flexibel man kan vara utan att skada medarbetarnas förtroende. 
  
Denne menade att hon arbetade mycket med att visa personligt intresse för sina projektdeltagare, samt 
att delegera. Hon tyckte att det är viktigt för förtroendet att visa att man är delaktig i deltagarnas 
personliga utveckling, och att även våga lita på sina medarbetare genom att delegera ansvar för att ge 
dessa en möjlighet att utvecklas.  
  
Hon påpekade att på hennes företag ligger mycket av förtroendet i att en projektledare har kunskaper 
inom projektets område. Att alla gånger kanske inte detaljkunskaper är avgörande men att man måste ha 
de övergripande kunskaperna för att kunna förstå metodik och lösningar. Då alla anställda på hennes 
företag klättrar på en ganska tydlig karriärstrappa ligger mycket av förtroendet redan i att hon har en 
position som projektledare. Hon menade att den status hon har inom hennes företag kanske inte är 
avgörande för att skapa förtroende men att hon ansåg det vara en viktig del, då företagskulturen inom 
detta företag mycket bygger på ett hierarkiskt synsätt.   
 
 
  
•  Hur uppfattar du om projektmedlemmarna har/inte har förtroende för dig? 
Respondenten menade att det märks ganska snabbt om förtroende finns, dels på grund av vad 
medarbetaren säger till henne och dels på att om hon räknas med i diskussioner eller inte. Hon menade 
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vidare att hon kunde märka om finns förtroende för henne på vilken nivå som används för att förklara 
saker för henne, om nivån är alldeles för hög eller låg, och om medarbetarna hellre anförtror sig till 
andra personer än till henne, som de kanske borde.   
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Bilaga 7 - Projektledare 6 
 

•  Bakgrund på företaget som projektledare? 
Projektledare 6 har spenderat de senaste fyra, fem åren arbetandes med implementeringsprojekt, varav 
tre år som projektledare De projektgrupper han leder brukar vara relativt omfattande med mellan 15 till 
100 personer.  
 

•  Hur ser du på din roll som projektledare? 
Respondenten ansåg att han har en ganska mångfacetterad roll, där han dels har ett ansvar gentemot sitt 
företag samt gentemot projektets beställare. Han ansåg att den viktigaste komponenten är att hålla 
kunden uppdaterad, involverad och nöjd med resultatet. Dessutom menade respondenten att hans roll 
ligger i att organisera arbetet för projektmedlemmarna på ett bra sätt, att se till att dessa trivs med sina 
uppgifter och känner sig motiverade.   
 

•  Hur förändras din roll i projektets olika faser? 
Respondenten berättade att i början av ett projekt, när man då skall jobba med människor man inte 
känner är det viktigt att projektledaren målar upp ramar, regler och planer på ett tydligt sätt, och att 
denna fas ofta kräver en stor andel energi om man inte känner varandra sen tidigare. Han ansåg att då 
projektet rullat på i några månader och allting fungerar som det bör, blir projektledarens behov av 
kontroll och struktur mindre då han har haft tid att lära känna de personer som ingår i projektgruppen 
och samtliga är säkra på sin roll. När projektet når avslutningsfasen menade respondenten att hans roll 
blir mer framträdande då han måste se till att projektets uppgift blir uppfyllt inom de angivna 
tidsramarna. Dessutom ansåg han att det är viktigt att han i denna fas lyfter fram de aktiviteter och 
individer som varit framgångsrika.  
 

•  Hur skapar du förtroende för dig själv inom projektgruppen? 
Respondenten ansåg att de viktigaste komponenterna för att skapa förtroende är genom att vara påläst, 
vara med i händelsernas centrum och ta sig tid då det behövs. 
 
Vidare ansåg respondenten att visande av intresse är viktigt för förtroendet, då han menade att varje 
enskild individ i projektet har sin specifika situation som gör att denne jobbar i ett visst projekt. Därför 
ansåg han det vara av vikt att ledaren kan fånga upp betydelsefulla parametrar för varje enskild individ, 
för att hitta de faktorer som är avgörande för just denne individen, så att denne trivs med sin 
arbetssituation. Dessutom ansåg han det är viktigt att se till projektdeltagarnas långsiktiga utveckling.  
 

•  Hur märker du att du har/inte har projektgruppens förtroende? 
Respondenten berättade att på dennes företag existerar formella verktyg där projektdeltagarna 
kontinuerligt ger återkoppling till en projektledares jobb. Dock trodde respondenten att det lättaste 
sättet han märker om det inte finns förtroende är att vissa områden får en lägre produktivitet, och att 
hans medarbetare går andra vägar för att få beslut rörande frågor som respondenten själv skulle kunnat 
tagit beslut om.  
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Bilaga 8 - Projektledare 7 
 

•  Bakgrund på företaget som projektledare? 
Projektledare 7 har arbetat på samma företag sedan 1994 och började då som utvecklare fram till 1997, 
då han började arbeta som projektledare. Denna roll har respondenten haft fram tills för ett par år sedan 
då han parallellt som projektledare började jobba som produktledare och resursansvarig. De projekt 
som respondenten främst har erfarenhet av är utvecklingsprojekt, som oftast omfattar tre till fyra 
personer. Längden på projekten brukar variera mellan tre till tolv månader.  
 

•  Hur ser du på din roll som projektledare? 
Respondenten menade att det är inte så mycket att han behöver leda och föra gruppen framåt, utan 
snarare att styra i rätt riktning och kontrollera att projektet är på rätt väg. Han berättade att som 
projektledaren är han ofta väldigt involverad i själva utvecklingsarbetet, och att han föredrar att göra 
hela projektgruppen delaktig i planering och beslutsfattande. Det framkom att han tror mycket på att 
delegera och ge medarbetarna ansvar, och att egentligen bara visa en auktoritär ledarroll då det blir 
nödvändigt för projektets resultat. Dock påpekade han att det naturligtvis är han som är ansvarig för 
utvecklingen framåt, och att arbeta externt mot kunden.  
 

•  Hur förändras din roll i projektets olika faser? 
Respondenten menade att han håller friare tyglar i början av projektet, för att uppmuntra diskussioner 
och kreativitet från hela projektgruppen. Sen mot slutet ansåg han att det gäller att få ihop alla trådar, 
vilket innebär att hans roll då oftast blir mer auktoritär och styrande. 
 

•  Hur skapar du förtroende för dig själv inom projektgruppen? 
Det viktigaste för att skapa förtroende ansåg respondenten vara informationsspridning och dialog. Han 
tyckte att man måste prata med folk, både diskutera saker med hela projektgruppen och med enskilda 
individer. Han menade att det är viktigt att veta att deltagarna förstår och tar åt sig informationen, vilket 
det enda sättet att få reda på är genom att föra en dialog. Han förklarade att om varje individ ska kunna 
ta eget ansvar och arbeta självständigt måste informationsspridningen fungera. Dessutom ansåg han att 
kommunikation underlättar svåra beslut eftersom alla inblandade är informerade om varför ett sådant 
beslut tagits. 
 

•  Hur märker du att du har projektmedlemmarnas förtroende? 
Att projektmedlemmarna är villiga att ta diskussioner och resonera sig fram till en lösning, menade 
respondenten vara det bästa sättet att kunna avgöra om förtroende existerar eller inte.  
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Bilaga 9 - Projektledare 8 

 
•  Bakgrund på företaget som projektledare 

Projektledare 8 började på detta företag 1995 och jobbade där ett par år fram till 1999. Under några 
arbetade hon på en annan arbetsplats, där hon för första gången började arbeta som projektledare, för 
att återvända till nuvarande företag år 2000. Respondenten arbetar främst som projektledare i 
implementeringsprojekt som har en tidsram från tre till sex månader, upp till som mest 18 månader. 
Projekten är ofta organiserade i små grupper, bestående av mellan fem och sex personer.  
 

•  Hur ser du på din roll som projektledare? 
Denne respondent såg sin viktigaste roll som projektledare att underlätta för projektgruppen att 
genomföra sitt arbete. Dennes uppgift blir då att ta bort alla onödiga störmoment, och se till att 
projektgruppen får de resurser och den tid de behöver. Helt enkelt ge dem förutsättningarna för att 
kunna göra sitt jobb. Dessutom ansåg hon att som projektledare måste man kunna komplettera upp 
med andra resurser den kompetens man själv inte har, och hon gav som exempel på att hon själv inte 
har en teknisk bakgrund och därför måste hitta andra som har den nödvändiga tekniska kunskapen.  
 

•  Hur förändras din roll i projektets olika faser? 
Respondenten ansåg att hennes roll blir tuffare och aktivare ju längre ett projekt löper, då hon inte 
ställer så höga krav på projektdeltagarna i början utan att först vill ta reda på vilka krav deltagarna 
faktiskt klarar av. Hon menade att denna fas handlar om att lära känna varje deltagares förutsättningar, 
och därefter när hon har mer kunskap om varje enskild individ kan hon driva på hårdare, då hon vet 
vilka hon måste kontrollera mer än andra. Hon ansåg att det handlar om att lära känna 
gruppmedlemmarna för att sedan kunna anpassa sig till respektive person. 
 

•  Hur arbetar du för att skapa förtroende för dig själv inom projektgruppen? 
Respondenten menade vidare att det är väldigt sällan man börjar från noll med att bygga förtroende, då 
man oftast har byggt upp ett rykte om sig själv inom företaget, och att projektmedlemmarna oftast har 
en uppfattning om ledaren redan innan projektet startar.   
 
Respondenten menade att ett konsekvent beteende aldrig är fel, då det är bra om projektmedlemmarna 
vet hur deras ledare kommer reagera. Dock trodde hon inte att ett inkonsekvent beteende behöver vara 
negativt för förtroendet om projektledaren kan kompensera det med kommunikation och förklara 
anledningen till det.  
 
Hon trodde vidare att det är viktigare att som projektledare visar att hon har integritet som projektgrupp 
mot kunden, än att hon visar integritet mot sina medarbetare. Hon menade att den trygghet som en 
integritet utåt skapar, är en förutsättning för att projektgruppen ska kunna arbeta i lugn och ro.  
 
Kommunikation betonade hon som väldigt viktigt, men att det är en balansgång mellan att 
medarbetarna ska känna sig tillräckligt informerade men samtidigt inte bli dränkta i information. 
Kommunikationen ansåg hon dels vara viktigt för att gruppen ska veta vilka förväntningar som ligger på 
respektive projekt roll och dels för att skapa engagemang för projektets övergripande uppgift. 
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Då denne respondent ej har någon teknisk bakgrund menade hon att kompetens för att skapa 
förtroende mer handlar om att veta vad man är kompetent på och att sedan kommunicera ut det till 
projektets deltagare. Dock ansåg hon en förutsättning vara att projektledaren vågar man ta tuffa beslut 
och sen kunna stå upp för dem.  
 


