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1 Inledning 
Jublet stiger i den kokande arenan och strålkastarna riktar sitt ljus mot den 
segrande artisten. Publiken reser sig och hundratals fotografer trängs för 
att få den bästa bilden på den glittriga stjärnan. Det är i slutet av mars och 
finalen i Melodifestivalen 2004 är inne i sitt absoluta slutskede. På scen 
står den lyckliga vinnaren, omgiven av programledare, journalister och 
gratulerande vänner. Bakom scen står de som gjort hela evenemanget 
möjligt; projektgruppen för Melodifestivalen tillsammans med medhjälpare 
och samarbetspartners. 

1.1 Projekt och förtroende 

Melodifestivalen är ett av Sveriges Televisions största Tv-projekt, lika 
populärt som mediebevakat och traditionsfyllt. Som publik ser vi fem 
festliga kvällar i Tv-rutan, men tävlingen på scen är bara slutresultatet av 
ett arbete som pågått i flera månader. Projektet kännetecknas av noggrann 
planering, mycket förberedelser och ett exakt genomförande. Låtar ska 
väljas ut, mellanakter ska förberedas, resor ska bokas, körschema ska sättas 
samman. Under direktsändning ska allt fungera in i minsta detalj, allt ska 
sitta perfekt. Liksom brukligt i projektverksamhet plockas människor med 
olika spetskompetenser in för att bilda en tillfällig projektorganisation och 
tillsammans är de satta att bygga upp evenemanget till en fungerande helhet. 
Projektgruppen har ett klart uttalat och konkret mål, att på bestämt datum 
leverera en förstklassig lördagsunderhållning. 

1.1.1  En unik grupp med en unik uppgift 

I litteraturen är det vanligt att likna projekt vid en temporär organisation 
där gruppens specifika uppgift är ett av organisationens tydligaste 
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kännetecken. Arbetet präglas ofta av hög komplexitet där 
projektmedlemmarna är ömsesidigt beroende av varandra. (Lundin och 
Söderholm, 1995) För att lösa uppgiften under dessa omständigheter ställs 
det höga krav på samordning inom gruppen. Skapandet av denna försvåras 
dock av den osäkerhet som präglar arbetet. Även om organisationens mål 
är tydligt, är vägen dit ofta oklar på grund av uppgiftens unika natur. 
(Goodman och Goodman, 1976) En osäker miljö där gruppens medlemmar 
är beroende av varandra, ställer krav på att det finns förtroende mellan 
projektmedlemmarna. Om inte projektmedlemmarna kan lita på varandra 
går det inte heller att uppnå organisationens mål. (McKnight et al, 1998; 
Rousseau et al, 1998) 

Ett annat kännetecken för den temporära organisationen är den unika 
gruppkonstellationen (Kreiner, 1995; Lundin och Söderholm, 1995). 
Organisationen består av människor som aldrig arbetat tillsammans tidigare 
och som kanske aldrig kommer att arbeta tillsammans igen (Goodman och 
Goodman, 1976). Skapar inte detta problem beträffande förekomsten av 
förtroende inom gruppen? Kan det verkligen finnas förtroende om 
personerna inte träffats tidigare? I förtroendelitteraturen beskrivs förtroende 
traditionellt som något som tar lång tid att bygga upp. Det skapas långsamt 
genom en återkommande interaktion där individen lär sig att en annan 
person är att lita på. (Rousseau et al, 1998) Vi har tidigare konstaterat att 
det i den temporära organisationen krävs förtroende för att kunna lösa den 
komplexa uppgiften, samtidigt vet vi att gruppen är unik. Det här skulle 
betyda att projektmedlemmarna behöver tid på sig för att etablera ett 
förtroende innan ett effektivt samarbete kan komma till stånd. Frågan är om 
denna tid verkligen finns tillgänglig. 
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1.1.2  Arbete under tidspress 

Just tiden är ytterligare en aspekt som utmärker en temporär organisation. 
När organisationen sätts samman bestäms samtidigt vid vilken tidpunkt den 
ska upplösas. Organisationen måste därmed hinna utföra sin uppgift under 
den begränsade tid de har tillsammans. (Lundin och Söderholm, 1995) Det 
faktum att många projekt lever under tidspress gör också att gruppen snabbt 
måste få till ett effektivt samarbete. Som vi nämnt ovan fordras det 
förtroende inom gruppen för att detta ska vara möjligt men samtidigt finns 
inte tid för en långsam förtroendeprocess innan arbetet sätter igång. Trots 
detta kan vi se att projektgrupper snabbt kan få till ett effektivt samarbete 
där medlemmarna litar på varandra (Meyerson et al, 1996). Är det 
verkligen så att förtroende är något som alltid byggs upp sakta genom 
personlig interaktion? 

McKnight et al (1998) skriver att det finns exempel på organisationer där 
projektmedlemmarna uppvisat ett initialt förtroende för varandra, trots att 
de varken träffats eller interagerat med varandra tidigare. Iakttagelsen går 
knappast ihop med teorin där förtroendeskapande ses som en långsam 
process som kräver gemensam erfarenhet. Det är få forskare som intresserat 
sig för detta fenomen och förtroende i temporära organisationer är över lag 
ett relativt outforskat område. Liksom litteraturen som behandlar förtroende 
i allmänhet är den även begränsad till att främst omfatta teoretiska 
resonemang snarare än empiriska studier (Tillmar, 2002). Med anledning 
av detta ser vi det som mycket intressant att studera ett verkligt fall för att 
få ökad förståelse för hur förtroende kan etableras i en temporär 
organisation. 
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1.1.3  Tv-branschen – ett outforskat område 

En bransch som till stor del är uppbyggd kring projekt är Tv-branschen. De 
flesta produktioner, oavsett om det är en dokumentärserie eller en tillfällig 
gala, genomförs i projektform. Trots detta är branschen tämligen 
ouppmärksammad i dagens projektlitteratur som främst är inriktad på 
industriprojekt, byggprojekt och projekt inom försvarsindustrin (Engwall 
1995; Packdendorff, 1995). Detta, tillsammans med det faktum att 
branschen varit projektintensiv under lång, tid ökar intresset för att studera 
projekt i denna kontext.  

En speciell typ som blir extra intressanta är de Tv-projekt som direktsänds. 
När sändningstiden är satt är projektgruppen också tvingade att hålla denna. 
Som vi skrev inledningsvis innebär en direktsändning att när sändningen 
startar ska allt fungera in i minsta detalj, allt ska sitta perfekt. Det går inte 
att som projektledare för Melodifestivalen komma några veckor innan 
sändning och säga att man önskar skjuta fram evenemanget en vecka. Det 
går inte heller att sänka kvalitetskraven för att på så sätt spara in tid. Den 
mediala uppmärksamheten är enorm och finalen lockar mer än fyra 
miljoner Tv-tittare.  

Projektgruppen som tillsätts för att skapa Melodifestivalen ändras från år 
till år vilket gör att den grupp som arbetade med projektet 2004 var unik. 
Deras mål var att skapa en omtyckt festival men vägen dit var långt ifrån 
utstakad i förväg. Genom ständig växelverkan och kontinuerlig anpassning 
skulle fem underhållningskvällar byggas upp från grunden. Samtidigt som 
ekonomen, redaktören, scriptan och producenten var experter inom sina 
områden, var de också ömsesidigt beroende av varandra. Det är intressant 
att se hur ett projekt av detta slag egentligen skapas. Vad hände fram till 
dess att programledarna presenterade det vinnande bidraget och 
fotograferna trängdes vid scen? 
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Det ömsesidiga beroendet tillsammans med den osäkerhet som präglade 
processen, ställde krav på att projektmedlemmarna kunde lita på varandra. 
Ett projekt av detta slag kan knappast lyckas utan att det finns förtroende 
inom gruppen. Frågan är hur detta kunde etableras. Den komplexa 
uppgiften, den unika gruppen och den begränsade tiden gör att förtroendet 
inte kan ha skapats genom en långsam och gemensam process. Vad kan då 
förklara etableringen av förtroende i projektgruppen? 

1.2 Problemformulering 

Ovanstående diskussion mynnar ut i följande två frågeställningar: 

* Hur gick arbetet till i projektgruppen för Melodifestivalen 2004? 

* Vilka faktorer kan identifieras som viktiga för etableringen av förtroende 
mellan projektmedlemmarna i Melodifestivalen 2004? 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att identifiera och belysa faktorer som är viktiga för att 
förklara hur förtroende snabbt etableras i temporära organisationer. 
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1.4 Disposition 

Vi har nu gett läsaren en bakgrund till vårt valda undersökningsområde, 
förtroende i temporära organisationer, samt en diskussion kring varför vi 
anser fenomenet vara intressant att studera. Vi har också presenterat 
uppsatsens frågeställningar och syftet den är tänkt att besvara. 
Fortsättningen av uppsatsen är disponerad som följer. 

I kapitel 2, FORSKNINGSRESAN, ges en kritisk redogörelse över 
studiens förutsättningar och utgångspunkter samt hur vi gått till väga under 
studiens gång. Detta för att ge läsaren möjlighet att granska trovärdigheten 
i de resultat vi presenterar. 

Eftersom vi har vår utgångspunkt i verkligheten och vårt undersökta 
projekt väljer vi att presentera HISTORIEN OM MELODIFESTIVALEN i 
kapitel 3. Här presenteras vårt empiriska material och på så sätt besvaras 
även uppsatsen första frågeställning. 

I kapitel 4, EN DISKUSSION KRING FÖRTROENDE, presenteras idéer 
från tidigare forskning som vi anser ha betydelse för denna studie. Teorier 
och tankar kring förtroende som fenomen och förtroendeskapande i 
temporära organisationer diskuteras i syfte att bilda uppsatsens referensram. 

I kapitel 5, FÖRTROENDE I MELODIFESTIVALEN, görs med hjälp av 
egna tolkningar och den tidigare presenterade förtroendediskussionen, vår 
analys av förtroendet i projektgruppen. 

I Kapitel 6, EN BYGGSATS SOM ETABLERAR FÖRTROENDE, ges en 
summarisk återgivning av analysen där vi på ett kortfattat sätt besvarar 
uppsatsens andra frågeställning samt uppsatsens syfte. 
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2 Forskningsresan 
Att forska handlar om att ge sig ut på en resa på jakt efter ny kunskap. Vår 
forskningsresa har varat i drygt fyra månader och den väg vi valt att färdas 
har i allra högsta grad påverkat uppsatsens utformning och resultat. För 
att ge läsaren möjlighet att granska trovärdigheten i de slutsatser vi drar 
kommer vi i detta kapitel att beskriva resans förutsättningar, 
utgångspunkter och genomförande. Vi redogör kortfattat för vårt 
vetenskapliga förhållningssätt för att därefter kritiskt diskutera vårt val av 
ansats samt hur vi samlat in och bearbetat den information som ligger till 
grund för våra resultat.  

2.1 En sökande ansats 

Att den här uppsatsen skulle behandla förtroende i temporära 
organisationer var inget som var bestämt på förhand. Forskningsresan, som 
tog sin början för knappt ett halvår sedan, kan närmast beskrivas som en 
lång och intressant sökandeprocess. Egentligen var vi inställda på att 
studera ledarskap. Inspirerade av bland annat Soila-Wadman (2002) och 
Köping (2003) ville vi utforska ledarens roll i ett kreativt och 
kulturproducerande sammanhang. Som Soila-Wadman (2002) skriver är 
det estetiska fältet inte speciellt uppmärksammat inom den 
företagsekonomiska forskningen och det är dags att lägga märke till det 
lustfyllda även inom denna disciplin. Något annat som intresserade oss var 
fenomenet projekt och temporära organisationer. Det faktum att 
gruppkonstellationen är unik och arbetar under en begränsad tid visste vi 
ställde speciella krav på såväl ledaren som på övriga projektmedlemmar. 
Vad gäller forskning kring projekt är denna främst fokuserad på 
industriprojekt och försvarsprojekt (Engwall 1995; Packdendorff, 1995) 
och vi var benägna att söka oss bort från dessa traditionella domäner. 
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Edström et al, 2003 har nyligen gjort studier av eventprojekt i syfte att 
förstå framväxandet av och arbetet i dessa arrangemang. Genom spännande 
skildringar av musik- och kulturfestivaler gav författarna oss ytterligare 
inspiration till att kliva in i det lustfyllda och kreativa sammanhanget. Vi 
fastnade för nöjesprojekt inom Tv-branschen där idén till en början var att 
studera ledarskap i denna typ av organisation. 

Studien hade inte några färdigformulerade och konkreta frågeställningar 
vid resans start. Vi hade en sökande ansats, där vi i samband med våra 
första intervjuer och observationer önskade finna intressanta aspekter att 
studera djupare. Det råder ingen tvekan om att vi hittade intressanta saker, 
men under tiden för vår studie blev vi också mindre fokuserade på 
projektledarens roll och mer fokuserade på arbetet inom gruppen. Vi 
uppmärksammade tidigt den familjära stämning som omgärdade projektet 
och det engagerade samarbetet som präglade gruppen. 
Projektmedlemmarna uppvisade ett förtroende för varandra som väckte 
både intresse och frågor. Vi ville veta grunden till dessa förhållanden, och i 
samband med detta växte våra slutliga undersökningsfrågor fram.  

2.2 En kvalitativ fallstudie 

Syftet med denna studie är att skapa en mer omfattande förståelse för det 
tämligen outforskade fenomenet förtroende i temporära organisationer. För 
att uppnå detta bedömde vi att en kvalitativ fallstudieansats var det mest 
relevanta. En djupgående beskrivning och analys av ett enskilt fall, 
Melodifestivalen 2004, ger studien en karaktär av att vara såväl 
beskrivande som förklarade. Vi ger dels en tämligen omfattande skildring 
av projektet dels en tolkning av denna med avsikten att utreda hur 
förtroendet etablerades i projektgruppen. 
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Man kan ställa sig frågan varför vi valde att studera just Melodifestivalen. 
En viktig anledning var att det, i linje med våra önskemål, var ett kreativt 
och lustfyllt Tv-projekt. Det var också ett projekt som pågick och skulle 
avslutas under tiden för vår studie. Detta ökade möjligheten att intervjua 
projektmedlemmar samt gjorde det möjligt att kunna vara med och 
observera projektgruppens arbete. Det är också befogat att ställa sig frågan 
varför vi valde att studera endast ett fall och inte göra en jämförande studie. 
Med studiens omfattning ansåg vi det inte möjligt att göra så djupgående 
beskrivningar och analyser av fler projekt än ett. Att göra en tvärsnittstudie 
med fler men inte lika omfattande undersökningar såg vi inte heller som ett 
aktuellt alternativ. Förtroende är ett komplext fenomen där det krävs att 
man går på djupet för att ha möjlighet att skapa en givande analys. Som vi 
kommer att diskutera senare i detta kapitel uppmuntrar vi dock till fler 
liknande undersökningar i jämförande syfte och för att utveckla våra 
resultat.  

2.3 Pendling mellan teori och empiri 

När forskningsresan tog sin början hade vi just avslutat vår sjunde termin 
på Ekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Genom att vår sista 
kurs fokuserade på projekt och projektledning lät vi oss under denna tid 
också invigas i dess spännande domäner. Det var här som vi kom i kontakt 
med den litteratur som inspirerade oss till att studera just Melodifestivalen. 
Vår första kontakt med fältet fick vi i slutet av januari genom att vi hade tre 
möten med Melodifestivalens projektledare. Dessa syftade till att få 
grundläggande kunskap om projektet och dess medlemmar. I samband med 
detta läste vi publicerade texter om temporära organisationer och ledarskap 
för att skapa oss en djupare bild om vad som fanns skrivet inom området. 
Vi läste även litteratur som behandlade Tv-produktion i syfte för att få 
förståelse för hur en organisation i Tv-projekt vanligtvis är uppbyggd. 
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Texter om ledarskap byttes senare ut till förmån för litteratur som 
behandlade förtroende och förtroendeskapande i temporära organisationer. 
Genom att kontinuerligt ta del av tidigare teorier fick vi också en 
uppfattning om vad vi ansåg saknades inom området. Vi fann enstaka 
teoretiska resonemang kring förtroendeskapande i temporära organisationer 
men få empiriska studier som förklarar förtroendets etablering i specifika 
sammanhang.  

Det är viktigt att påpeka att vi inte haft som ambition att testa om någon 
enskild teori kan förklara vårt specifika fall. Vår utgångspunkt har varit 
verkligheten, där fältmaterialet successivt guidat oss fram till relevanta 
teorier och referenser. Vi har använt en abduktiv forskningsstrategi 
(Alvesson och Sköldberg, 1994) där vi hela tiden har pendlat mellan empiri 
och teori och låtit dem inspirera varandra. Strategin har gjort att såväl teori 
som empiri omvärderats under resans gång.  

2.4 Vikten av det subjektiva 

Vår studie, liksom all övrig forskning, strävar efter att producera giltiga och 
trovärdiga resultat. Men vad innebär egentligen ett trovärdigt resultat och 
hur har vi agerat för att uppnå detta?  

Vi skrev inledningsvis att forskning innebär att man ger sig ut på en resa på 
jakt efter ny kunskap. Vad gäller synen på kunskap beskriver litteraturen 
två motpoler; positivism och hermeneutik. Den positivistiska skolan, som 
har sina rötter i naturvetenskapen, eftersträvar att uppnå säker och objektiv 
kunskap, fri från tolkning. (Thurén, 1991) I motsats till detta finns den 
hermeneutiska skolan, där forskaren skapar förståelse genom att tolka det 
som studeras utifrån sina erfarenheter och perspektiv (Patel och Davidsson, 
2003).  
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Att enligt den positivistiska forskningstraditionen eftersträva oberoende 
kunskap frikopplad från oss som forskare är inte möjligt i den här typen av 
studie. I en kvalitativ fallstudie ges stort utrymme för egna tolkningar och 
studien har därför snarare en hermeneutisk utgångspunkt. Uppsatsen kan 
därför inte ses som ett objektivt verk men som Goetz och LeCompte (1984) 
skriver är objektivitet inte heller eftersträvansvärt vid kvalitativa fallstudier. 
Såväl insamling som tolkning och analys av information har påverkats av 
hur vi som forskare har valt att göra detta. Hela forskningsprocessen har 
färgats av vår syn på världen, våra värderingar och vårt perspektiv. Med 
tanke på tolkningarnas centrala roll går det inte att bedöma uppsatsens 
trovärdighet på samma sätt som man gör med en kvantitativ studie. Där 
ställs det krav på att en annan forskare som använder sig av samma metod 
också skulle nå samma resultat. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001) 
Goetz och LeCompte (1984) hävdar att forskaren i en kvalitativ studie 
snarare ska sträva efter att resultaten ska ha en mening än att en annan 
person ska komma fram till samma slutsatser. Ett liknande resonemang förs 
av Alvesson och Sköldberg (1994) som menar att studien ska ha en poäng 
och att detta nås genom poängfulla tolkningar av det empiriska materialet. 

För att uppnå trovärdighet vid en kvalitativ studie menar Alvesson och 
Sköldberg (1994) att det är viktigt att tydligt beskriva och kritiskt diskutera 
uppsatsens ansats och tillvägagångssätt. Läsaren ges på detta sätt möjlighet 
att själv bedöma tillförlitligheten i de resultat som presenteras. Vi har 
hittills förklarat studiens ansats och kommer fortsättningsvis att redogöra 
för hur vi samlat in och tolkat information samt hur vi valt att presentera 
texten för läsaren. I samband med detta fortsätter vi också att argumentera 
för studiens trovärdighet. 
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2.5 Arbetet på fältet 

Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att trovärdigheten i studien ökar om 
forskaren använder sig av flera olika metoder för datainsamling. För att få 
en så heltäckande bild som möjligt av gruppens arbete och förtroendet 
mellan medlemmarna har vi dels utfört intervjuer, dels gjort deltagande 
observationer. Vi valde att i ett tidigt skede besöka projektgruppen i deras 
hemmiljö på Sveriges Television i syfte att få förståelse för hur projektet 
var organiserat och vilka människor som var inblandade. Projektgruppen 
informerades om vår studie och vi fick chans att bekanta oss med 
organisationen. Vi kom in i projektet vid en tidpunkt då stressen hos många 
medarbetare var hög, vilket projektledaren också varnade oss för. På grund 
av detta kunde han inte lova att alla personer som vi önskade prata med 
hade tid. Den sista tävlingen skulle gå av stapeln den 20 mars och fram till 
dess var tiden en synnerligen trång sektor. Intresset från vår sida att studera 
just Melodifestivalen var dock så stort att vi vågade ta risken att inte kunna 
genomföra alla intervjuer precis när det passade vår planering bäst. Yin 
(1989) skriver att flexibilitet är en viktig egenskap för den som gör en 
fallstudie och att det är viktigt att vara beredd på oväntade situationer. I 
efterhand kan konstateras att alla önskade intervjuer kunde genomföras, om 
än med viss övertalning och en hel del tidsförskjutningar i sista minuten. 
Ibland var frustrationen stor, men forskningsresan har gett oss lärdomen att, 
förutom flexibilitet, så är också envishet en av forskarens viktigaste 
egenskaper. En redogörelse för hur intervjuerna och observationerna 
genomförts följer nedan.  

2.5.1  Intervjuernas urval och genomförande 

Som Merriam (1994) understryker är det omöjligt att samla in allt relevant 
material i en studie, ett urval är nödvändigt. Författaren pekar också på 
betydelsen av att göra detta urval på ett genomtänkt sätt. Kvale (1997) 
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skriver att en selektiv, så kallad kriterierelaterad urvalsprocess är att föredra 
vid kvalitativa fallstudier. Den första intervjuomgången omfattade sju av 
projektmedlemmarna och genomfördes under vårt första besök hos 
projektgruppen. Detta var i början av februari, innan någon av 
deltävlingarna hade ägt rum. Urvalet av respondenter gjordes utifrån 
kriteriet att vi önskade få en bred och heltäckande bild av arbetet, 
samarbetet och ledarskapet i projektet. Vi ansåg det viktigt att prata med 
personer med skilda arbetsuppgifter som befann sig på olika nivåer i 
organisationen. Den bild som låg till grund för vårt urval var därför 
projektets organisationsschema och medlemmarnas 
befattningsbeskrivningar. I denna första omgång intervjuades 
projektledaren, producenten, musikproducenten, den administrativa 
projektledaren, artistkoordinatorn, en av produktionsledarna samt personen 
som var viewing room-ansvarig. 

Vår sökande ansats krävde intervjuer med låg standardiseringsgrad som 
öppnade upp för utförliga svar och intressanta spår. De var av vad Lantz 
(1993) kallar öppen och riktad karaktär då respondenterna gavs vida frågor 
som kompletterades med följdfrågor. Kunskapen kring projektet var till en 
början tämligen låg och intervjuerna syftade till att finna intressanta 
aspekter att studera närmare. Med anledning av att vi önskade nå hög 
spontanitet i samtalet fick respondenterna inte tillgång till några specifika 
frågor i förhand.  

En andra intervjuomgång genomfördes i början av mars, där 
urvalsprocessen följde samma mönster som ovan. Tre projektmedlemmar 
intervjuades och liksom tidigare fall varade de cirka en timme. Denna gång 
intervjuades röstningsansvarige, produktionsekonomen samt en av de 
pressansvariga. Efter finalen i slutet av mars genomfördes den tredje och 
sista intervjuomgången vilken omfattade sju intervjuer. Sex av dessa 
gjordes med respondenter vi pratat med tidigare och den sjunde gjordes 
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med den produktionsledare som vi inte intervjuat tidigare. Här ökade 
standardiseringsgraden eftersom vi funnit vårt fokus och visste mer exakt 
vad vi ville veta. Kvale (1997) rekommenderar att oavsett intervjutyp 
använda sig av en intervjuguide, vilket vi också har gjort (se bilaga 1-3). 
Intervjuerna, i synnerhet de första, visade sig dock omfatta en hel del som 
inte var planerat på förhand då det uppkom intressanta spår som vi hade 
möjlighet att följa upp.  

2.5.2  Uteslutande personliga intervjuer 

Som synes har vi valt att uteslutande använda oss av personliga intervjuer 
då metoden till skillnad från till exempel en enkätundersökning ökar 
möjligheten till utförliga och djupa skildringar. Av den anledningen anser 
vi den bättre lämpad för vår kvalitativa fallstudieansats. Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2001) skriver att en fördel med personliga intervjuer är 
att intervjuaren, förutom att använda den verbala kommunikationen, även 
kan utnyttja kroppsspråket och sinnesstämningar för ytterligare nyanser i 
svaren. Vi har därför undvikit telefonintervjuer till förmån för 
besöksintervjuer och varit uppmärksamma på gester, ansiktsuttryck och 
tonläge hos respondenterna. För att minska risken för misstolkningar har vi 
även strävat efter att båda ska närvara vid samtliga intervjuer. 

En annan fördel med personliga intervjuer är den höga flexibiliteten i 
samtalet. Möjligheten att ställa många och komplicerade frågor ökar med 
denna metod, vilket också krävdes, i synnerhet vid den första 
intervjuomgången. En nackdel är de intervjuareffekter som kan förekomma 
genom att intervjuare och respondent påverkar varandra. Lantz (1993) 
understryker vikten av att intervjuaren ska vara så neutral som möjligt. Vi 
har därför haft som ambition att inte ställa ledande frågor eller ha 
förutfattade meningar om saker och ting. Vi har också strävat efter att inte 
visa överdrivet gillande eller ogillande inför de svar vi fått. Intervjuerna 
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genomfördes vid en tid då flera respondenter upplevde hög stress och 
arbetsbelastning vilket i viss mån kan ha påverkat svaren. Det finns en risk 
att respondenten i ett sådant läge är mindre benägen att göra långa 
utläggningar eller ge tidskrävande förklaringar. Som nämnts ovan har vi 
varit flexibla och varit noga med att förlägga intervjuerna vid tillfällen då 
respondenterna själva känt att de har tid.  

En nackdel som gäller för alla typer av intervjuer i jämförelse med 
observationer är att respondenten själv väljer vad han/hon säger (Lantz, 
1993). Det faktum att informationen är av självrapporterande karaktär ger 
upphov till frågan huruvida respondenten talar sanning eller ej. Frågan 
aktualiseras ytterligare genom att respondenten i en personlig intervju inte 
kan vara anonym. Risken för vad andra ska tycka kan hämma respondenten 
och leda till att vissa åsikter och tankar hålls tillbaka. Med hänsyn till detta 
menar Kvale (1997) att det är viktigt att bygga upp en trygghet hos 
respondenten. Vi har varit noga med att förklara att syftet med uppsatsen 
inte är att återge hur specifika individer tycker och tänker. Vi har även valt 
att inte skriva ut respondenternas namn och att vara restriktiva med 
användandet av rollbeteckningar i uppsatsen vilket vi hoppas har ökat 
viljan att svara uppriktigt på frågorna. 

Eftersom ett flertal av våra frågor kretsade kring händelser som inträffade 
ett halvår eller ett år tillbaka i tiden var det också viktigt att beakta 
respondentens förmåga att minnas dessa. I de fall där intervjun behandlar 
historiska företeelser finns en risk att respondenten uttrycker hur det borde 
ha varit, då känslan för hur det verkligen var kan vara svag (Kvale, 1997). 
Då det varit möjligt, har vi ställt samma fråga till flera personer för att se 
huruvida dessa skildringar är förenliga med varandra. Vad gäller en 
individs personliga uppfattning om saker och ting är det dock svårt att 
kontrollera denna felkälla. Med tanke på att Melodifestivalen blev ett 
lyckat program rent sändningsmässigt finns en risk att 
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projektmedlemmarna hade en överdrivet positiv bild av samarbetet och 
undvek att se de eventuella problem som kan ha funnits tidigare i projektet. 
Vi har varit medvetna om detta och har därför ställt flera frågor kring 
samma händelser för att få respondenten att angripa företeelser ur flera 
vinklar. Projektmedlemmarnas berättelser har över lag varit såväl positiva 
som entusiastiska och det är viktigt att som forskare inta en kritisk position 
och reflektera över i vilken mån intervjusvaren skildrar verkligheten. Ett 
sätt att göra detta, som vi också utnyttjat, är att komplettera intervjuerna 
med egna observationer av gruppens arbete och arbetsklimat.   

2.5.3 Observationernas genomförande 

Som vi nämnt tidigare har information också samlats in via observationer. 
Patel och Davidsson (2003) skriver att när observationer används som 
vetenskaplig metod är det viktigt att de genomförs på ett genomtänkt sätt 
och att informationen registreras systematiskt. Observationerna kan sägas 
ha utförts i tre omgångar, där den första genomfördes i början av februari i 
samband med vårt första besök hos projektgruppen. Den var av tämligen 
ostrukturerad karaktär och syftade framförallt till att skapa förståelse för 
hur projektet var organiserat och vad de olika medlemmarna hade för 
arbetsuppgifter. Genom att vi kunde röra oss fritt i lokalerna och närvara på 
möten, fick vi möjlighet att observera arbetsmetoder, informationsflöden 
och klimat. Spontana samtal med projektmedlemmar gav oss ytterligare 
insikt i deras attityder till arbetet, samarbetet och ledarskapet inom 
projektet.  

Vi var även med under turnén där vi deltog på två direktsändningar samt 
förberedelser inför dessa. På deltävlingen i Malmö observerade gruppens 
arbete, från torsdag morgon till och med sändningen på lördag kväll och i 
Stockholm, där finalen hölls, var vi med de två sista dagarna. 
Observationerna här var av mer strukturerad grad där syftet dels var att få 
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förståelse för hur en direktsänd produktion går till dels att titta närmare på 
samarbetet inom gruppen och projektmedlemmarnas agerande gentemot 
varandra. Liksom i fallet med tidigare observation kunde vi även här 
närvara på möten samt föra informella samtal med projektmedlemmarna. 
För att kunna utforma och genomföra en strukturerad observation menar 
Merriam (1994) att det krävs god inblick och kunskap kring det som skall 
observeras. Av den anledningen såg vi det som angeläget att vi hunnit 
träffa många av projektmedlemmarna och bearbetat de första 10 
intervjuerna innan observationerna tog vid.  

Ett problem som Kvale (1997) tar upp angående fallstudier är att forskaren 
ofta har en ambition att ge en utförlig beskrivning av en företeelse, men att 
tid och resurser ofta hämmar möjligheten till detta. Vi har strävat efter en 
rik informationsinsamling, men har som synes också tvingats begränsa den 
till att omfatta sjutton intervjuer och tre observationstillfällen. I efterhand 
kan konstateras att ett etnografiskt tillvägagångssätt, det vill säga att vi levt 
tillsammans med projektgruppen under en längre tid, hade varit ett 
alternativ. Tillvägagångssättet skulle kunna ha gett en djupare och mer 
mångfasetterad bild av vårt undersökta fenomen men på grund av studiens 
omfattning har detta inte varit möjligt. 

2.6 Tolkning av intervjuer och observationer 

Berättelsen som presenteras i empirikapitlet (kap 3) är våra egna 
reflektioner från fältet och det faktum att historien grundas på intervjuer 
och observationer aktualiserar frågan hur vi egentligen har tänkt och agerat 
i samband med tolkningen av dessa. Lantz (1993) anser att just forskarens 
förmåga att tolka primärdata i hög grad påverkar kvaliteten på denna. 
Författaren menar också att det i samband med tolkning av intervjuer är 
viktigt att skilja på objektivitet och opartiskhet. Eftersom vi är av åsikten 
att det inte är möjligt att vara objektiva i en sådan här studie har det inte 
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heller gått att göra en objektiv tolkning och analys. Vi har dock eftersträvat 
att vara opartiska och på ett rättvist sätt spegla källan.  

För att kunna ägna all uppmärksamhet till samtalet och inte riskera att data 
reducerades på ett osystematiskt sätt har vi använt bandspelare vid samtliga 
intervjuer. Risken för att tolka respondentens svar felaktigt minskar genom 
denna registrering (Kvale, 1997). Den inspelade intervjun har i ett nästa 
steg skrivits ut till en skriftlig text för att sedan utgöra grund till vår 
berättelse. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) betonar att intervjuaren 
ofta kan observera mer än det som registreras på band. Med hänsyn till 
detta har vi i anslutning till intervjun skrivit ned våra tankar kring den och 
dessutom gjort små anteckningar av respondentens svar under tiden. 
Åtgärderna gav svaren ytterligare nyans och underlättade såväl tolkning 
som analys. Det är viktigt att ha kännedom om att bandinspelningar kan 
orsaka osäkerhet hos respondenten och därmed hindra dennes förmåga att 
svara. Alla personer tillfrågades innan om det gick bra att intervjun 
spelades in och ingen motsatte sig detta. Det genomgående intrycket var att 
respondenterna inte stördes av bandspelarens närvaro. 

Såväl Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) som Patel och Davidsson 
(2003) menar att bearbetning av den information som samlas in bör göras 
fortlöpande under studiens gång. Detta har varit speciellt viktigt för oss 
med hänsyn till vår sökande ansats. Varje intervju har följts av en 
sammanfattning och analys baserad på de anteckningar och stolpar som 
noterats. Utifrån vad denna gav har sedan beslut tagits för hur nästa intervju 
ska läggas upp. Om ett intressant spår har uppkommit har detta kunnat 
utvecklas i det vidare arbetet. Samtliga respondenter fick ta del av den 
utskrivna texten innan vi behandlade den närmare, detta för att tydliggöra 
eventuella frågetecken eller oklara yttranden. Om det uppstått oklarheter 
för oss i samband med tolkning av en intervju har vi kontaktat aktuell 
respondent för ett förtydligande. Även observationerna har följts upp 
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kontinuerligt genom löpande anteckningar och diskussioner kring vad vi 
sett och upplevt. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) skriver att syftet 
med tolkningen är att genom delarna, i vårt fall våra intervjuer och 
observationer, få kunskap om helheten. Intervjuerna har till en början 
behandlats separat varefter vi gjort jämförelser i syfte att finna mönster av 
olika slag. Vi har vid flera tillfällen gått tillbaka till utskrifterna för att söka 
ny information, då perspektivet ändrats och nya mönster har sökts. 
Intervjuerna har sedan kompletterats med den information som samlats in 
via observationer. Seminarier med handledare och andra uppsatsskrivare 
har utnyttjats för att få kommentarer och synpunkter på resultat som 
efterhand har uppkommit. 

2.7  Rollen som författare 

Vi ser oss lika mycket som författare som vi ser oss som undersökare. För 
att kunna besvara uppsatsens syfte är det av yttersta vikt att vi ger en bra 
och omfattande beskrivning av projektgruppen och dess arbete. Vår 
narrativa historia om Melodifestivalen är ett bidrag i sig, och sättet på 
vilket vi presenterar berättelsen påverkar också uppsatsens trovärdighet. 
Van Maanen (1995) menar att organisationsforskarens sätt att skriva och 
hur denne i ord skildrar det som studeras är viktigt för hur studien tas emot 
och värderas. Vi har strävat efter att ge en så heltäckande bild som möjligt 
av projektet och har valt att använda mycket citat för att illustrera olika 
företeelser. Genom användandet av citat ges läsaren möjlighet att själv 
bilda sig en uppfattning om materialet och att göra sina egna tolkningar. 

2.8 Studiens bidrag 

Som vi skrev inledningsvis i detta kapitel handlar forskning om att ge sig ut 
på en resa på jakt efter ny kunskap. Studiens bidrag är två till antalet, där 
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vår narrativa berättelse om projektet och projektgruppen är det ena. Genom 
att utifrån denna göra våra egna tolkningar samt koppla till det som tidigare 
skrivits inom området har vi också identifierat ett flertal faktorer som 
möjliggjort etableringen av förtroende inom projektgruppen. 

För att studien ska ha en mer allmän betydelse än enbart vara en 
framställning av vårt valda fall aktualiseras frågan om resultatens 
generaliserbarhet. Med hänsyn till vårt val av kvalitativ fallstudieansats 
avsäger vi oss all form av statiskt generaliserbarhet men anser att det går att 
göra det som Kvale (1997) kallar analytisk generalisering. Detta innebär en 
välöverlagd bedömning av om resultaten från studien kan skapa mönster 
och ge vägledning för liknande situationer. En diskussion om hur resultaten 
kan generaliseras och öka förståelsen för förtroendets etablering i 
temporära organisationer förs i kapitel 6. 
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3 Historien om Melodifestivalen 2004 
I detta kapitel presenteras vår historia om Melodifestivalen 2004. 
Berättelsen utgör det empiriska material som ligger till grund för vår 
analys av förtroendet inom projektgruppen som presenteras i kapitel 5. 
Kapitlet är indelat i fyra avsnitt som alla behandlar olika aspekter av 
projektet. All text grundas på våra genomförda observationer och 
intervjuer.  

Melodifestivalen är en underhållningsfest med gamla anor. Den första 
tävlingen hölls redan 1959 och efter det har det blivit ytterligare 45 
Melodifestivaler om årets programserie räknas in. Tävlingens 
genomförande har varierat genom åren och den största förändringen 
gjordes för tre år sedan då konceptet med deltävlingar infördes. Detta 
innebär att hela Melodifestivalen ger sig ut på en fem veckor lång turné där 
fyra deltävlingar arrangeras i fyra olika städer. I år hölls dessa i Karlstad, 
Göteborg, Umeå och Malmö. Åtta bidrag tävlar på varje ort och de två 
bästa från respektive stad går vidare till den stora finalen, som i år hölls i 
Globen i Stockholm. Efter den fjärde deltävlingen arrangeras ett 
uppsamlingsheat som kallas för Andra chansen där treorna och fyrorna från 
deltävlingarna deltar för att slåss om de två sista finalplatserna. I 
deltävlingarna och i Andra chansen är det svenska folket som enväldigt 
bestämmer vilka bidrag som går vidare genom att ringa in och rösta på sina 
favoriter. Reglerna ser dock annorlunda ut i finalen där folkets röster endast 
står för hälften av poängen medan den andra halvan bestäms av elva 
jurygrupper runt om i landet. Tillsammans avgör de vilken av de tio 
finalisterna som blir Sveriges bidrag till den stora 
Eurovisionsschlagerfestivalen. 
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3.1 Organisation och målsättning 

Detta första avsnitt syftar till att bekanta läsaren med Melodifestivalen som 
organisation. Vi börjar med att förklara projektgruppens relation till andra 
stora samarbetspartners för att sedan redogöra för projektets mål och vision. 
Därefter följer en beskrivning av projektgruppens medlemmar och deras 
arbetsuppgifter. 

3.1.1  SVT och EMA Telstar – en lyckad kombination 

Melodifestivalen 2004 1  med sitt turnékoncept är ett stort projekt som 
involverar flera organisationer och aktörer. Huvudaktörerna är två till 
antalet; Sveriges Television och nöjesbolaget EMA Telstar. Sveriges 
Television äger rättigheterna till festivalen och ansvarar för själva tävlingen 
och Tv-programmet. EMA Telstar ansvarar för turnén och hanterar de 
kommersiella frågorna kring arrangemanget. Genom en licens som 
berättigar dem till att använda Melodifestivalens varumärke hanterar de 
exempelvis all marknadsföring och biljettförsäljning. Tillsammans skapar 
parterna ett evenemang som genererar både utsålda arenor och rekordhöga 
tittarsiffror. Projektledaren ger följande kortfattade förklaring över de båda 
parternas samarbete: 

”I grova drag kan man säga att Sveriges Television tar fram alla 
maskiner och all personal som krävs om man skulle göra det i 
Studio 1 i Tv-huset. EMA Telstar ska bekosta allt och alla som 
krävs för att vi inte gör det i Studio 1 utan på fem ställen i landet. 
EMA Telstar är proffs på att turnera och det är verkligen inte vi, 
men vi kan Tv-produktion.” 

                                           

1 Benämns i fortsättningen endast Melodifestivalen. 
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Projektgruppen som studeras i uppsatsen ansvarar för planering, 
uppbyggnad och genomförande av tävlingen och Tv-programmet. Med 
hänsyn till den enorma apparat som Melodifestivalen ändå är, kan gruppens 
arbete ses som en del av ett större och mer omfattande arrangemang. Under 
turnén är en hel del andra personer involverade, bland annat lokal 
arenapersonal och personal från EMA Telstar. EMA Telstar ansvarar för att 
tävlingskvällarna också ska bli bra arenakonserter och sköter mycket av det 
praktiska arbetet i arenorna såsom scenbygge, vaktarbete och transporter. 
Utöver detta hyr projektgruppen in teknikpersonal från SVT Teknik som 
under direktsändningen sköter ljud, ljus och bild. När vi i fortsättningen 
talar om projektet Melodifestivalen syftar vi på projektgruppen och deras 
arbete. Läsaren ska dock vara medveten om att Melodifestivalen med sina 
kringarrangemang sträcker sig långt utanför denna kärngrupps verksamhet. 

3.1.2  Mål och vision 

Melodifestivalen har sju övergripande målsättningar som innefattar hela 
projektgruppens arbete. Den första är att göra en programserie som totalt 
sett överträffar föregående års tittarsiffror, vilket innebär minst 18,5 
miljoner tittare. Programserien ska även locka 20 % fler tittare i gruppen 
15-24 år, en kategori som inte anses visa ett tillräckligt intresse för 
festivalen. Mål nummer tre är att programmen totalt ska generera minst 
fyra miljoner röstningssamtal. Utöver detta ska festivalen utföras inom 
fastlagd budget och på ett sätt som uppfyller alla Sveriges Televisions 
regler och kvalitetskrav. Att värna om en god relation till samarbetspartners 
ingår också i målformuleringen liksom att den svenska vinnaren ska vinna 
Eurovisionsschlagerfestivalen i Istanbul. 

Projektmedlemmarna hävdar att målsättningarna funnits i bakhuvudet 
under projektets gång, men att den stora visionen hela tiden varit att skapa 
ett högkvalitativt och populärt Tv-program. 
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”...i grund och botten är det att skapa riktigt bra 
lördagsunderhållning fem veckor på raken som lockar en stor 
publik som tycker det är bra.” 

Tävlingen och programmet bär på en tradition som underlättade skapandet 
av en gemensam vision.  

”Hela Melodifestivalen har en aura omkring sig av fest, glamour 
och gala som jag tror att alla känner. Det är inget projekt man 
börjar om från början med, det finns något där som man inte 
behöver göra om.” 

Hur denna förstklassiga programserie skulle se ut rent innehållsmässigt har 
det ända från projektets början rått skilda meningar om. Alla har haft sin 
egen bild av hur visionen ska nås och hur den populära festivalen i 
slutändan ska levereras till svenska folket. Vägen till målet har inte varit 
utstakad av projektledaren eller någon annan, den har växt fram genom en 
ständig växelverkan och ett samspel mellan projektets samtliga medlemmar. 

3.1.3  Projektgruppens medlemmar 

Projektgruppen för Melodifestivalen består av 25 personer. Av 
projektmedlemmarna själva benämns projektgruppen ofta för redaktionen, 
varför även vi använder oss av denna beteckning ibland. Läsaren görs alltså 
uppmärksam på att projektgruppen och redaktionen är synonymer och 
syftar på samma organisation. Förutom projektledaren och en stödjande 
stab, kan organisationen delas in i fyra huvudsakliga grupper utifrån 
medlemmarnas arbetsuppgifter. Det finns en röstningsgrupp, en 
tävlingsgrupp, som av projektmedlemmarna själva kallas artistgruppen, en 
innehållsgrupp samt en produktionsgrupp (se figuren nedan). En kort 
presentation över projektgruppens medlemmar och deras huvudsakliga 
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ansvarsområden följer nedan. När ordet medarbetare nämns, syftar detta på 
en projektmedlem, dock inte projektledaren.  

Produktion Innehåll Tävling 

Stab 

Röstning 

Projektledare

Figur 1: Projektgruppen 

Projektledaren 
Projektgruppen leds av en projektledare som har det övergripande ansvaret 
för projektets planering, genomförande och avslutande. Denna person är 
också tävlingsansvarig och ansvarar för regler och regelbeslut samt att 
tävlingen genomförs korrekt. Projektledaren ansvarar vidare för budgeten, 
kontakten med kommunerna och arenorna, kontakten med EMA Telstar 
samt att de regelverk och krav som Sveriges Television har följs. 
Projektledaren är festivalens ansikte utåt och har därmed löpande kontakt 
med media och externa parter som exempelvis Världens Barn, P4 som är 
med och samproducerar, samt TV Norge som direktsänder. 

Staben 
Staben består av en produktionsekonom, en administrativ projektledare, tre 
pressansvariga samt en webbredaktör. Produktionsekonomen sköter den 
löpande ekonomiska styrningen av projektet vilket innefattar budgetering, 
prognostisering och uppföljning. Den administrativa projektledaren 
assisterar projektledaren i de flesta frågor utom innehållsfrågor och 
ansvarar bland annat för projektets interna kommunikation, kontorets 
utformning samt resor och hotell för redaktionen. Här i ligger även ansvar 
för att upprätta tillfälliga redaktionskontor i respektive arena under turnén. I 

 25
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arbetsuppgifterna ingår också att hantera den kommersiella relationen med 
EMA Telstar samt kontraktera projektmedlemmar, samarbetspartners, 
artister och övriga medverkande. Projektgruppens tre pressansvariga är 
länken mellan Melodifestivalen och pressen och arbetar för att Sveriges 
Television och arrangemanget ska exponeras så mycket och på ett så bra 
sätt som möjligt. Gruppen tar fram en pressplan och har hand om samtliga 
presskonferenser, både på turnén och innan. De ansvarar också för 
ackrediteringen av journalister och de praktiska frågor som rör pressen 
under turnén. Finaltävlingen lockar cirka 300 journalister och inkluderas 
samtliga deltävlingar ackrediteras över 400 pressmän. Detta visar på den 
enorma uppmärksamhet som omgärdar arrangemanget. Under turnén får 
pressgruppen förstärkning av personal från SVT Kommunikation som 
deltar i pressarbetet på arenorna. Webbredaktören ansvarar för att bygga 
upp festivalens webbsida samt uppdatera den löpande från turnéstart i 
februari fram till och med finalen i Globen i slutet av mars.  

Röstning 
Det finns också en röstningsgrupp och i den ingår en röstningsansvarig 
som ansvarar för röstningen på deltävlingarna och under finalen. Detta 
innefattar bland annat att ta fram röstningsregler, bygga upp 
röstningssystemet och ansvara för den operativa driften. Till sin hjälp har 
röstningsgeneralen dels en grafisk operatör, som ingår i redaktionen, dels 
en programmerare vars tjänster hyrs in externt. Under finalen i Globen 
behövs ytterligare förstärkning, där totalt tio personer är involverade i 
röstningsarbetet. 
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Tävlingsgruppen 
Tävlingsgruppen, eller artistgruppen, leds av en musikproducent tillika 
artistansvarig2. Personen ansvarar för att få fram de låtar som ska deltaga i 
tävlingen, totalt 32 stycken. I detta ingår att registrera alla bidrag som trillar 
in. I år var dessa så många som 3232 stycken, vilket är rekord. I 
arbetsuppgifterna ingår också att sätta ihop en jury som har till uppgift att 
plocka ut 28 av dessa bidrag till att delta i tävlingen. De fyra sista bidragen 
bestäms genom att särskilda låtskrivare bjuds in, något som görs för att 
bredda startfältet. När de 32 bidragen är utvalda är det musikproducentens 
uppgift att analysera dessa för att sedan föreslå och kontraktera artister. I 
rollen ingår också att tillsätta kör, upprätta kontrakt med 
förläggare/upphovsmän samt ansvara för den konstnärliga utformningen av 
artistnumren. Musikproducenten är artisternas stöd både före och under 
turnén och personen fungerar också som länk mellan dessa och den 
tekniska personalen. Liksom projektledaren är musikproducenten 
festivalens ansikte utåt och för projektets talan i media. Till sin hjälp i sitt 
arbete har musikproducenten en artistkoordinator som ansvarar för 
administration, information och logistik gällande artister, upphovsmän och 
övriga tävlingsmedverkande såsom kör. I tävlingsgruppen ingår också två 
koreografer som bistår med koreografisk rådgivning, det vill säga hjälper 
artisterna att skapa det konstnärliga uttrycket på scen. 

Innehållsgruppen 
Innehållsgruppen leds av en producent som ansvarar för programseriens 
innehållsmässiga kvalitet och utformning. Med detta avses samtliga 
programpunkter som inte är tävlingsnummer, såsom mellanakter med 
gästartister och programledarnas agerande. Under producenten arbetar en 
redaktör, som bistår producenten i dennes arbete. Redaktören ansvarar för 
                                           

2 Benämns i fortsättningen endast musikproducent 
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all manusproduktion och stöttar tillsammans med producenten 
programledarna under hela produktionen. Det finns också en 
inslagsproducent som tillsammans med producent och redaktör planerar, 
producerar och redigerar de inslag som visas i rutan men som inte sänds 
direkt från scen. Som exempel kan nämnas de artistpresentationer och 
stadsrundvandringar som finns med i de olika deltävlingssändningarna. I 
innehållsgruppen ingår också en projektresurs som kallas research, vars 
uppgift är att tillsammans med ovannämnda spåna idéer och ta fram fakta 
och information för olika mellanakter, framföranden och inslag. En 
ytterligare befattning som tillhör innehållsgruppen är scenografen. Denna 
person ansvarar för utformning och tillverkning av programseriens dekor 
och scen samt uppsättning och rivning av denna på varje arena. I rollen 
ingår även att vara länk mellan Sveriges Television och EMA Telstar i 
dekorfrågor. Till sist ingår även en kostymdesigner i innehållsgruppen. 
Denna person ansvarar för att utforma och tillverka programledarnas kläder 
samt kläder till programseriens mellanakter. 

Produktionsgruppen 
Produktionsgruppen leds av två produktionsledare vars främsta 
ansvarsområde är att planera och säkerställa att projektet har de tekniska 
resurser som krävs för genomförandet. I detta ingår att sätta ihop den 
tekniska organisation bestående av bland annat fotografer och ljud- och 
ljuspersonal som behövs under sändningarna. De planerar tillsammans med 
den administrativa projektledaren den tekniska personalens resor och hotell 
samt leder dem inför turnén. I rollen ingår också att skaffa önskvärd teknisk 
utrustning samt ansvara för säkerheten vid arenorna. Produktionsledarena 
upprättar dagsscheman och repetitionsscheman för turnén och styr sedan så 
att de upprättade planerna följs i arenorna. Arbetet med att bemanna 
kamerateam och övrig teknisk personal görs tillsammans med 
bildproducenten. Denna person planerar programmens kameralösningar 
och ansvarar för all bildproduktion. Bildproducenten leder också hela 
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fotogruppens arbete i arenorna. Vad gäller framtagande av körscheman, är 
detta scriptans arbetsuppgift. Personen gör tidsuppskattningar av alla 
program och ser till att samtliga programpunkter i sändningarna är 
förberedda och utförs enligt körschemat. Under sändningarna sitter scriptan 
tillsammans med bildproducenten och övrig bildpersonal i bildbussen och 
räknar ner till de olika programpunkterna och kameraklippen. Till sin hjälp 
har produktionsledarna också en teknisk projektledare som ser till att 
sändningarna sker enligt Sveriges Televisions regler och kvalitetskrav. 
Personen leder den tekniska personalen under turnén och har det tekniska 
ansvaret. Det finns likaså en rekvisitör som införskaffar rekvisita och annat 
som behövs vid scen, exempelvis blommor. Den sista personen att tillhöra 
produktionsgruppen är en viewing room-ansvarig. Personens huvudsakliga 
uppgift är att efter varje repetition ha en genomgång av den bandade 
repetitionen tillsammans med artisterna för att sedan vidarebefordra 
information och önskemål från dessa till bildproducenten. Genomgången 
görs i något som kallas viewing room, därav befattningsnamnet.  

I tabell 1-6 nedan följer en sammanfattning av respektive projektmedlems 
huvudsakliga arbetsuppgifter. 
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Tabell 1: Projektledarens arbetsuppgifter 

Övergripande ansvar för 
projektets planering, 

genomförande och avslutande 

 
Projektledare/ 

Tävlingsansvarig 

 

Tabell 2: Stabens arbetsuppgifter 

Utforma och sköta 
Melodifestivalens webbsida 

 

Webbredaktör 

Produktionsekonom 

Administrativ 
projektledare 

Pressansvarig x 3 
Ordna presskonferenser, 

ackreditera pressen, löpande 
arbete med pressen 

Assistera projektledaren, upprätta 
kontor, hantera relation med EMA 

Telstar, ansvara för intern 
kommunikation och resor 

Sköta löpande ekonomiska 
styrningen av projektet, ta fram 

budget tillsammans med 
projektledaren 
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Tabell 3: Röstningsgruppens arbetsuppgifter 

Tillsammans med 
röstningsansvarig sköta 

röstningsfunktionen i finalen 

 

Grafisk operatör 

Röstningsansvarig 
Ta fram röstningsregler, bygga 

upp röstningssystemet och 
ansvara för operativ drift av 

detta 

 

Tabell 4: Tävlingsgruppens arbetsuppgifter 

Hjälpa artister med rörelser på 
scen, repetera med artister 

 

Koreograf x 2 

Musikproducent/ 
Artistansvarig 

Artistkoordinator 
Administration, information och 

logistik gällande artister, 
upphovsmän och övriga 

tävlingsmedverkande 

Få fram bidrag och artister, 
kontraktera upphovsmän, 
anställa kör, ansvara för 
konstnärlig utformning av 

nummer
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Tabell 5: Innehållsgruppens arbetsuppgifter 

Utforma och tillverka kläder 
till programledare och till 

mellanakter 

 

Kostymdesigner 

Ta fram scen och dekor samt 
ansvara för rivning och transport Scenograf 

Ta fram fakta till redaktör och 
inslagsproducent Research 

Producent 

Redaktör 

Inslagsproducent Planera, producera och redigera 
bandade inslag 

Producera manus till 
programledare, bistå producent 

med innehåll samt utforma inslag 
och intervjuer 

Ta fram programledare och 
mellanakter och se till att de 
håller rätt kvalitet och passar 

in i programmet
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Tabell 6: Produktionsgruppens arbetsuppgifter 

Ha genomgång med 
artister efter repetitionerna, 
vidarebefordra information 

till bildproducent

 

Viewing room-
ansvarig 

Planera kameralösningar och 
bemanna kamerateam, ansvara 

för bildproduktionen 
Bildproducent 

Planera och införskaffa 
rekvisita Rekvisitör 

Produktionsledare  
x 2 

Scripta 

Teknisk projektledare 
Leda den tekniska personalen 

under turnén samt se till att 
arbetet sker i enlighet med SVT:s 

krav och regler 

Tidsskatta alla program, ta fram 
körschema och se till att detta 

följs, räkna ner till programpunkter 
och kameraklipp 

Planera och ansvara för 
tekniska resurser, upprätta 

dagsscheman och 
repscheman 
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3.2 Ett helt års arbete 

Förutom att Melodifestivalen involverar många människor är det också ett 
projekt som pågår under en lång tid. I detta andra avsnitt ges läsaren en 
inblick i hur Melodifestivalen under flera månader byggdes upp till de fem 
underhållningskvällar som visades i Tv-rutan.  

3.2.1  Att lägga grunden  

Melodifestivalen håller inte bara på under de fem veckor i februari och 
mars då tävlingen är ute på turné och exponeras för svenska folket. 
Melodifestivalen är ett projekt som startar i april året innan, bara en kort tid 
efter att den tidigare Melodifestivalen har genomförts. 2003 års utvärdering 
är avklarad, redaktionsrummet har städats och projektmedlemmarna har 
sagt hejdå till varandra. Den enda som i detta läge ingår i projektet är 
projektledaren, som i sällskap med EMA Telstar sätter igång med 
festivalens förplanering. Tillsammans skapas grundplåten i det stora avtal 
som fastlägger respektive parts åtaganden samt turnéplanen med dess 
städer och arenor. Parallellt med detta arbetar projektledaren med 
bemanning av redaktionens nyckelpersoner; producent, musikproducent, 
scenograf, bildproducent och redaktör. Önskvärda personer kontaktas och 
tillfrågas, men de inträder inte i projektet förrän under hösten. 

I mitten av maj hålls 2003 års stora Eurovisionsschlagerfestival och i 
samband med denna passar projektledaren på att utlysa den nya tävlingen. 
Det är nu fritt fram för låtskrivare att skicka in sina komponerade bidrag 
och hoppas bli en av de 28 som väljs ut till någon av de fyra deltävlingarna. 
En annan viktig uppgift som åligger projektledaren vid denna tid är att 
genom uppdateringar av föregående års regler utforma ett nytt regelverk. 
Projektledaren för diskussioner och utbyter tankar med personer som varit 
med förut, i synnerhet förgående års musikproducent och tävlingsansvarig. 
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Innan sommaren anländer produktionsekonomen och tillsammans med 
denna person upprättas projektets budget. När budgeten är godkänd är alla 
stora byggstenar klara och projektledaren kan se fram emot en händelserik 
höst. 

”April och maj är otroligt viktiga månader för att projektet ska 
fungera. 80 % av projektets utfall beror på 20 % av projekttiden, 
den första tiden.” 

3.2.2  Nu börjar det på riktigt  

I september får projektledaren och produktionsekonomen förstärkning då 
fler projektmedlemmar träder in. Vid denna tid är runt sju personer 
involverade i arbetet. Den kommande månaden ägnas framförallt åt att 
registrera inkommande tävlingsbidrag och att övervaka juryns arbete men 
arbetet börjar även så smått i andra delar av organisationen. Exempelvis så 
börjar scenens utseende utformas och röstningsansvarig funderar över hur 
röstningen ska gå till. I slutet av oktober är urvalsprocessen klar och 
projektgruppen får av juryn de bidrag som gått vidare till att tävla i 2004 
års Melodifestival. I samband med detta genomförs en kickoff dit alla 
projektmedlemmar bjuds in, oavsett om man har anlänt till projektet eller 
inte. Projektledaren har en kort genomgång där han presenterar visioner 
och mål vilket följs av middag och fest där musikproducenten spelar upp de 
utvalda tävlingsbidragen. 

”Det var jättekonstigt att sitta och lyssna på låtarna redan då, det 
hade man aldrig varit med om. Det var som att få alla julklapparna 
lite för tidigt. Han brann ju så otroligt för låtarna och tävlingen och 
man blev verkligen meddragen i hans entusiasm. Det känns som att 
det fanns en väldigt speciell motor i det här projektet och en väldigt 
speciell glöd.”  
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Kickoffen fungerar som en signal på att projektet Melodifestivalen är igång 
på allvar och projektmedlemmarna upplevde arrangemanget som oerhört 
lyckat. 

”Det är helt klart förbrödrande att göra sådana saker. Det är 
väldigt nyttigt. Det ger verkligen en kick, man känner wow, det här 
ska vi faktiskt göra nu tillsammans.” 

Efter festligheterna är det dags för ytterligare tillskott till projektgruppen 
och nu sätter redaktionsarbetet igång på allvar. Produktionsgruppen har 
färdigställt produktionsplanerna som också är den mall som samtliga 
projektmedlemmar arbetar efter. Det finns ett veckoschema för varje 
deltävling där hålltider för till exempel scenbygge, repetitioner, 
kameragenomgångar och soundcheck finns uppsatta. Alla vet exempelvis 
att fredagen i Karlstad, dagen innan den första direktsändningen, börjar 
med en bildgenomgång halv nio som sedan följs av morgonmöte, 
soundcheck och repetition med programledarna innan det är dags för lunch. 
Efter lunch är det en halvtimmas repetition med samtliga låtar, middag, 
teknisk genomgång och sedan generalrepetition. Alla hållpunkter har 
exakta tidsangivelser och alla är medvetna om vikten av att hålla dessa. 
Produktionsplanerna gör att samtliga projektmedlemmar vet vad och när 
olika saker händer i arenan och de styr sina aktiviteter till att passa detta 
schema. 

”När vi kommer till arenan i Karlstad så har vi tre timmar på scen 
på fredag förmiddag att repetera mellanakten. Då vet 
innehållsgruppen det. Då måttstyr de en mellanakt så att den inte är 
mer komplicerad än att den kan repeteras på tre timmar.” 

Den administrativa projektledaren färdigställer kontoret och säkerställer att 
all önskvärd utrustning som behövs de kommande månaderna finns på plats. 
Projektgruppen huserar i två stora redaktionsrum som sammanbinds med 
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ett konferensrum. Vid denna tid är den stora visionen, att skapa en 
högkvalitativ tävling som lockar höga tittarsiffror, det enda som egentligen 
finns att arbeta mot. Vägen dit, det vill säga artisturval, programinnehåll, 
teknikval, kameralösningar etcetera är inte bestämt. Projektgruppen sitter 
med ett tomt papper framför sig, beredda att fylla detta med välformulerad 
text och färgglada bilder. 

”Egentligen blir det som att ha en gryta på spisen på full värme. 
Man sätter på plattan i november.” 

Från stora penseldrag... 
I början av december är projektgruppen i det närmaste fullständig och nu 
handlar det om att fortsätta forma projektets ramverk. En av medarbetarna 
liknar projektprocessen vid skapandet av ett träd, där man först konstruerar 
stammen för att sedan bygga på alla förgreningar utåt. Skapandet av 
stammen är ett arbete som sker på flera nivåer och i många smågrupper 
samtidigt. Artistgruppen ska plocka fram artisterna som ska framföra 
bidragen på scen, vilka presenteras på en stor presskonferens i början av 
december. För innehållsgruppen handlar det om att bestämma 
programledare, programinslag och vilken typ av underhållning det ska vara 
i mellanakterna. Produktionsgruppen ska sedan besluta sig om vilken 
teknik och teknikpersonal som önskas och krävs för de olika artistnumren 
och mellanakterna. 

”Jag har som norm att när vi går på jullov, för jullov behöver vi, så 
ska vi veta allt vi vill göra. När vi sedan kommer tillbaka ska vi ha 
all information vi behöver om vad vi ska göra, sen har vi kvar hur 
vi ska göra det. Vi vet att vi ska ha ett Ted Gärestad-medley i första 
programmet men vi vet inte om de behöver ett piano eller en orgel. 
Sådana frågor ska vi ägna oss åt i januari. Detaljeringsgraden blir 
mer och mer extrem.” 
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...till detaljerade teckningar 
Under januari börjar visionen som fanns under hösten utkristalliseras i allt 
mer konkreta bilder. Till exempel börjar artisternas uttryck bli så pass klara 
att bildproducenten kan gå vidare med att fundera över kameralösningar 
och produktionsledarna vet mer exakt vilken utrustning och teknikpersonal 
som krävs för de olika tävlingsbidragen och mellanakterna. 

”Först är det en fas när man spikar allting, sätter alla 
förutsättningar, ramar och grunder. Det skedde i december. Det 
som sker i januari är att man börjar göra ändringar och justeringar. 
Det blir en slags justeringsfas kan man säga. Sen i februari måste 
allt sätta sig. Då måste vi veta exakt hur det ska vara. Då ska man 
spika allting.” 

Även budgetprocessen, som löper som både en möjliggörande och en 
begränsande ådra genom projektet, omfattas av den ständigt ökande 
konkretiseringsgraden. 

”I början av processen gör vi en ruff budget som vi försöker hålla 
oss efter. Ju mer folk som kommer in desto mer försöker man sedan 
bena ut och göra stora poster till mindre. Om man skulle titta på 
budgeten nu [under turnén] så är den ju verkligen på detaljnivå. 
Det är allt från alla artisternas gage per person till små kablar, 
mikrofoner och matkuponger på arenan.” 

I slutet av januari hålls kickoff nummer två, dit alla som är involverade i 
den stundande turnén bjuds in. Förutom projektgruppen, deltar även 
personal från SVT Teknik och EMA Telstar. Projektledaren menar att det 
vid den här tidpunkten är viktigt att skapa laganda inom det större 
turnégänget och göra alla beredda på att det snart är dags för den stora 
resan. Även denna kickoff värderas högt av projektmedlemmarna. 
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”De där tillfällena är viktiga. Det kan låta väldigt banalt men man 
ska inte förringa festens vikt. Faktiskt jäkligt bra att bli lite fulla 
ihop, det skadar inte.” 

80 % av projektmedlemmarnas arbetstid kommer snart att vara förlagd 
någon annanstans än på redaktionen och arbetet med att förbereda avfärden 
fortsätter. Detaljeringsgraden blir högre och högre. 

”Nu är vi inne i fasen: har vi packat A4-kuvert i lådorna som ska 
gå på fredag?” 

3.2.3  Så bär det av på turné  

”Det här är ett projekt som hela tiden räknar med klockan. Det 
börjar med månader, så blir det veckor, så blir det dagar, minuter 
och sekunder. Det är inte så många projekt som är så. Det är svårt 
att förklara känslan som infinner sig när det bara är timmar kvar 
till direktsändning. Det här som vi har jobbat med ett halvår och 
producerat, nu ser hela svenska folket det, nu ser hela Europa det. 
Det är en sak som måste upplevas. Alla får en kick av det.” 

Ungefär två veckor in i februari lämnar större delen av projektgruppen 
redaktionen för att bege sig till den första deltävlingen. Både deltävlingarna 
och finalen hålls på lördagskvällar och redaktionen kommer till den 
aktuella arenan på tisdagen eller onsdagen samma vecka. Dagarna innan 
direktsändningen ägnas åt repetitioner och genomgångar av artistnummer, 
mellanakter och programledarpunkter. Projektmedlemmarna menar att 
turnén särskiljer Melodifestivalen från andra Tv-projekt eftersom man 
plötsligt både bor och arbetar tillsammans. 

”Nu åker vi på turné och är tillsammans så himla mycket. Det är 
inte bara att man repar i studion och sen sänder eller bandar och 
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redigerar. Här är det väldigt speciellt att det är en turné. Vi 
kommer till de här platserna på onsdagen och sen kamperar vi ihop 
ända till söndagsmorgonen.” 

Turnén innebär att alla månaders planering och uppbyggnad realiseras. 
Under en och en halv timme ska ett team på över ett hundra personer få till 
en direktsändning där allt fungerar perfekt. 

”Det har varit livesändning och det är otroligt mycket som kan gå 
fel och det är otroligt många människor som är med. Men det blev 
på något sätt en rutin väldigt snabbt och det är för att man 
verkligen har litat på människor. Alla kan sin grej och gör sin grej 
till sitt yttersta och om något skiter sig så hjälper alla till. Jag har 
aldrig varit orolig att något skulle gå fel. Det är en otroligt skön 
känsla.” 

Ute i arenorna sätts en temporär redaktion upp som projektgruppen 
använder som bas för sitt arbete. I det här läget gäller det att ha fokus på 
den sändning som ligger närmast samtidigt som arbetet fortsätter för att 
förbereda och planera de resterande sändningarna. Häri ligger ett arbete där 
det krävs avvägningar och där det ibland kan vara svårt att prioritera mellan 
olika arbetsuppgifter. 

”Om man liknar arbetet vid ett varv så är vi inne i det här varvet 
och bygger och bygger, men nu ska vi ut och segla samtidigt som vi 
bygger. När man gjort första veckan, Karlstad, så har man gjort en 
och då är den borta och det blir ett resultat. Då har man nått första 
målet. Man är ute på havet. Det är rätt skönt att vara ute och segla 
men det är absolut inte lugnare utan väldigt mycket och väldigt 
intensivt, men en känsla av att det faktiskt händer någonting.” 
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Projektet omgärdas av en osäkerhet som gör att det, trots lång erfarenhet, är 
omöjligt att förutse allt som kan hända. Det är först när finalen i Globen är 
genomförd och avslutad som man vet om man hållit budget. Oväntade 
händelser kan inträffa ända in på målsnöret. 

”På första deltävlingen byggde vi scenen, den blev klar och vi var 
väldigt nöjda. Den höll alla mått som vi tyckte. När vi sen lastade 
på dekorelement så vägde det plötsligt för mycket. Vi var tvungna 
att förstärka scenen vilket kostade X kronor som vi inte hade räknat 
med. Vi hade räknat med scenen och dekoren men det var ingen 
som hade funderat på om de elementen gick ihop. I Umeå så visade 
det sig att taket i arenan inte var tillräckligt starkt för att klara av 
allt vi ville hänga upp. Vi fick lägga in två balkar i taket som 
kostade en slant. Det är sådana kostnader som man absolut inte kan 
veta om när man gör en budget.”  

3.2.4  Tillbaka i Stockholm igen  

När finalen är avklarad är det inte mycket arbete som återstår för 
projektgruppen. Efter en gemensam utvärdering ska kontoret röjas och 
viktiga papper arkiveras i syfte att underlätta nästa års arbete. En livad 
avslutningsfest sätter punkt för projektgruppens arbete tillsammans och 
medlemmarna sprids för vinden. En del hoppar direkt in i nya produktioner 
på Sveriges Television eller något annat produktionsbolag medan andra 
inte har någon ny projektanställning ordnad. Några av medarbetarna ska 
åka med vinnaren till Istanbul och fortsätter därför med förberedelser inför 
Eurovisionsschlagerfestivalen. Trots att det inte är säkert om projektledaren 
kommer att vara projektledare även nästa år börjar han förbereda den nya 
tävlingen. Han planerar på halvtid i april och maj, och med detta har 
Melodifestivalen 2005 redan satt igång. 



Förtroende i Tv-projekt – en studie av Melodifestivalen  
- Historien om Melodifestivalen 2004 - 

 42

3.3 Gruppsammansättning och motivation 

Avsnittet som nu följer fokuserar dels på hur rekryteringen av 
projektmedlemmarna gick till, dels på vad som lockar medlemmarna till att 
arbeta med just Melodifestivalen. Vi kommer också titta närmare på ryktets 
betydelse för att bli invald i olika Tv-projekt. 

3.3.1  Rätt person på rätt plats 

”…jag tror att det är hans fingerkänslighet till stor del som har satt 
ihop den här goda stämningen…” 

Projektledaren beskriver rekryteringen av medarbetare som oerhört 
betydelsefull för att projektet ska nå de högt ställda målen. Han fick fullt 
ansvar från uppdragsgivaren att välja ut lämpliga projektmedlemmar, men 
på grund av de rekryteringsregler som råder inom Sveriges Television, var 
urvalsprocessen ändå reglerad. Riktigt fria händer hade han aldrig, då han i 
första, andra och tredje hand var tvungen att söka internt. Om det sedan inte 
fanns någon lämplig person på Sveriges Television var projektledaren fri 
att plocka in externa medarbetare. Projektledaren fick ligga på och 
förhandla en hel del för att få in personer han ville ha och det slutade med 
att cirka hälften av projektorganisationens medlemmar är frilansare. Ett 
fåtal projektmedlemmar ansökte själva om att få vara med, resten 
tillfrågades personligen. 

Projektledaren för 2004 års Melodifestival var projektledare även året 
innan och han valde att ta med sig ungefär halva gruppen till det nya 
projektet. Eftersom han hade vetskap om hur de här människorna arbetar 
och vilka människotyper som de fungerar bra ihop med, var detta en viktig 
grund vid urvalet av resterande projektmedlemmar. Förutom att passa i 
gruppen var personens kompetens och inställning viktiga kriterier. 
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”Erfarenhet av det här jobbet, men framförallt attityden och 
motivationen. De två i kombination är det som verkligen ger 
guldkorn. Det här är inte projektet som man gör för att man ska 
kunna betala hyran ett halvår utan jag vill ha mer passion och 
motivation.” 

På frågan vad rätt attityd innebär, svarar projektledaren: 

”I grund och botten är det att man tycker om att jobba. Att man är 
stolt över det man kan och tycker om att jobba ihop med människor 
och lösa problem under tidspress.” 

Projektledaren kände eller hade arbetsmässig erfarenhet av en stor del av 
projektmedlemmarna. De som inte medverkade i 2003 års Melodifestival 
hade han träffat i andra Tv-projekt och i vissa fall på andra företag utanför 
Tv-branschen. Vid rekryteringen av personer som han själv inte var bekant 
med, fick han rekommendationer av pålitliga kollegor. 

”Man får hjälp av sina goda vänner i branschen. Man tipsar och 
varnar varandra för vilka som är bra och inte bra. Alla hjälps åt att 
flöda bra namn mellan sig” 

Musikproducenten var delaktig i rekrytering av medarbetare till 
artistgruppen liksom produktionsledarna var inblandade i urvalet av 
medlemmar till produktionsgruppen. Även producenten i egenskap av 
ansvarig för innehållsgruppen deltog i arbetet med att välja ut medarbetare 
till denna. Projektledaren framhåller att han lyckats bättre i år än tidigare år 
med att hitta ett gäng som är både proffsiga, men samtidigt lugna, 
humoristiska och generösa. 

”Det skulle inte förvånat mig om det inom en grupp på 25 
människor som jobbar skiten ur sig hade varit ett par människor 
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efter ett tag som hade problem att stå ut med varandras 
personligheter. Men det har faktiskt inte hänt. Inget skitsnack, inget 
gruff.” 

3.3.2  Gamla rävar 

Så gott som alla projektmedlemmar har stor erfarenhet, såväl av Tv-
produktion i allmänhet som av yrkesrollen som innehas i just detta projekt. 
Vissa medarbetare upplever sig till och med som inventarier på Sveriges 
Television och bär med sig ett bagage som innefattar allt från nyheter och 
dokumentärer till filmer och underhållningsproduktioner. Gruppen har 
sedan kompletterats med erkänt skickliga frilansare, specialister på sina 
specifika områden. Ingen kommer in och arbetar med Melodifestivalen 
som sitt första Tv-projekt. 

”Jag förklarade för folk, vilket inte är en lögn, att till det här 
projektet kommer man bara när man har gjort väldigt mycket och 
kan väldigt mycket och har mycket erfarenhet.” 

Ett återkommande fenomen vad gäller projektmedlemmarnas bakgrund är 
att många i tidigare projekt haft andra roller än de som innehas i 
Melodifestivalen 2004. Bara för att en person arbetar som scripta idag 
betyder det inte att denna person alltid har gjort det. De som arbetat inom 
Tv-produktion ett antal år har ofta hoppat runt och testat olika 
arbetsuppgifter. Som exempel kan nämnas att producenten framförallt har 
en bakgrund som projektledare, att artistkoordinatorn arbetat som scripta 
och redaktör samt att röstningsansvarig varit såväl fotograf som 
bildproducent. 

Projektmedlemmarnas gedigna erfarenhet, dels av andra Tv-produktioner 
dels av tidigare medverkan i Melodifestivalen, underlättar arbetet i 
projektgruppen. I egenskap av direktsänt Tv-program har projektet många 
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likheter med andra produktioner som sänds direkt. Det handlar till exempel 
om att arbeta med orubbliga deadlines och mot exakta körscheman. 
Projektledaren berättar att alla medarbetare har en mall i huvudet över hur 
en Tv-produktion går till och när olika saker behöver vara klara. Flera 
medarbetare bekräftar detta och menar att upplägget med deadlines känns 
naturligt och självklart. 

”Vi jobbar ju för ett Tv-program, det man kommer att se i Tv-rutan 
på lördagskvällen. Man bara vet vad som ska göras liksom efter så 
många år i den här branschen.” 

3.3.3  Ett åtråvärt uppdrag 

När vi frågar vad det finns för drivkrafter bakom medarbetarnas deltagande 
i Melodifestivalen kan man i de flestas ansikte skönja ett leende. Det är 
uppenbart att Melodifestivalen har särdrag som skiljer projektet från andra 
Tv-produktioner. I projektgruppen finns medlemmar vars största intresse är 
just Melodifestivalen och där relationen till projektet beskrivs som en 
romantisk förälskelse. 

”Jag älskar Melodifestivalen och har alltid gjort det sedan jag var 
liten. Det är min enda stora hobby och har varit i hela mitt liv. Jag 
har lärt mig alla låtar, alltid, på alla språk.” 

”Det har varit min dröm sen jag var barn att jobba med 
Melodifestivalen. Det är en väldigt stor kärlek i mitt liv.”  

Vetskapen och känslan över att få arbeta med något man älskar skapar både 
inspiration och motivation för dessa människor. Den romantiska 
inställningen finns hos flera, men är ingen genomgående uppfattning hos 
projektmedlemmarna. För vissa är det framförallt känslan av att få ge 
maximalt uttryck för sin yrkesroll som stimulerar. Producenten brinner till 
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exempel för att göra kreativa mellanakter medan projektledaren ser den 
logistiska biten med budgeten och planerna som en rolig utmaning. Att 
arbeta med en ofrånkomlig deadline som kräver samarbete över flera 
funktioner är typiska särdrag för direktsända Tv-produktioner, och som 
också har en sporrande effekt på projektmedlemmarna. Projektledaren 
menar att medarbetarnas starka engagemang avspeglas i uppträdandet på 
redaktionen: 

”Jag fikar aldrig, det är nästan ingen här som tar kafferast. Det är 
ett gott tecken på att folk gillar det de håller på med.”  

Melodifestivalens storlek och den enorma uppmärksamhet som tävlingen 
genererar, framhålls av många som extra stimulerande. Melodifestivalen är 
Sveriges Televisions största underhållningsprojekt, ett flaggskepp som bär 
på starka traditioner och som involverar många människor. Projektets 
förutsättningar gör det extra spännande och är en stor utmaning, även för de 
personer som har lång erfarenhet av Tv-produktion. Projektmedlemmarna 
är personligen handplockade av festivalens projektledare och är medvetna 
om detta. Det faktum att de getts förtroendet att delta i ett så pass 
prestigefyllt projekt är i sig mycket motiverande. Det går att skönja en 
stolthet över att få arbeta med detta stora nöjesprojekt. 

”Det är otroligt uppskattat och det är otroligt många som tittar och 
det är otroligt många som bryr sig över huvud taget. Och det 
förstod man då man såg siffrorna och man såg entusiasmen och 
man fick höra alla låtarna. Man kände att det här är ju faktiskt en 
jättegrej och det har man haft i ryggen hela tiden.”  

Hög lön eller häftiga förmåner är knappast något som Melodifestivalen kan 
locka med. Jämfört med kommersiella Tv-kanaler håller Sveriges 
Television relativt låga löner. Det existerar inte någon prestationsbaserad 
del, utan siffran är fast oavsett hur slutresultatet ser ut. Att det är andra 
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drivkrafter än de ekonomiska som dominerar belyses genom följande citat 
från en av medarbetarna: 

”De flesta projekten på Sveriges Television är så åtråvärda att 
arbeta med så folk skulle ibland ge vad som helst för att jobba. De 
skulle till och med göra det gratis.” 

Den prestige som ligger i att arbeta med Melodifestivalen har dock inte 
alltid funnits. En projektmedlem som var med under åttiotalet berättar att 
en medverkan under den tiden inte var speciellt statusfylld. Anseendet har 
växt enormt de senaste åren och med det även intresset av att arbeta med 
festivalen. Motivationen hos årets projektmedlemmar är hög, och speglar 
också av sig i de förväntningar som de hade på övriga medarbetare när de 
steg in i projektet. 

”Jag förväntade mig att alla skulle vara väldigt motiverade till att 
göra det här projektet för det är så stort. För mig personligen är 
det så stort och viktigt och då kände jag en slags förväntan på att 
alla måste tycka att det är fantastiskt att få jobba med 
Melodifestivalen.” 

De höga förväntningarna kan också delvis förklaras av det faktum att det 
krävs en bra historik för att bli utvald till projektgruppen. Vetskapen om de 
krav som ställs på personerna som väljs in gör att medlemmarna räknar 
med hög kompetens hos sina kollegor i gruppen. 

”Jag vet att han [projektledaren] har valt väldigt, väldigt duktiga 
människor som har jättemycket rutin.” 

”Jag är övertygad om att alla är proffs. Antingen så har jag jobbat 
med dem tidigare eller så har jag hört att de är det.” 
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3.3.4  Att leva på ryktet 

Tv-produktion är en bransch som av projektmedlemmarna uppfattas som 
ganska liten. Förutom fast anställd personal på olika Tv-kanaler och 
produktionsbolag innefattar den en hel del frilansare. Det är snarare regel 
än undantag att projekten på Sveriges Television genomförs av en 
organisation bestående av både SVT:are och externt inhyrda medarbetare. 
Att som Melodifestivalen ha en projektgrupp där hälften är frilansare hör 
dock inte till vanligheterna. Det normala är att majoriteten av 
projektmedlemmarna är anställda på Sveriges Television. 

Större delen av projektmedlemmarna upplever sig ha bra koll på andra 
människor i Tv-branschen. De som uppger sig ha sämre vetskap är 
antingen relativt nya i branschen eller har varit ifrån den ett antal år. De 
personer som har lång erfarenhet inom Sveriges Television anser sig ha god 
kännedom om, inte bara personalen på det egna företaget, utan även 
frilansare och anställda på andra bolag. 

”Den här branschen är inte så stor egentligen så alla känner snart 
alla. Många gånger har folk börjat här och sen gått till andra bolag. 
Man träffar på folk som man jobbat med för flera år sedan.” 

För de som inte har lika lång erfarenhet av Tv-branschen, kan en skillnad 
mellan SVT-anställda och frilansare skönjas. Projektmedlemmarnas 
kännedom om andra Tv-människor begränsar sig i detta fall till en viss del 
av branschen. 

”Det verkar som att de som jobbar inom SVT har örnkoll på de som 
finns här i huset men sämre koll på frilansmarknaden. Det är som 
två bassänger kan man säga. Frilansare har också rätt bra koll på 
andra frilansare men sämre koll på SVT-anställda.” 
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Flera av de medlemmar vi intervjuat berättar att det inom branschen pratas 
en hel del om olika produktioner och dess aktörer; vilka som presterat bra 
och vilka som misslyckats eller varit mindre duktiga. Med tanke på att 
branschen inte är speciellt stor är det lätt att höra och snappa upp saker och 
ting. Ryktets betydelse för projektmedlemmarnas möjlighet att medverka i 
olika projekt ses av samtliga som stor. 

”…det tror jag är A och O för att kunna överleva och bli invald.” 

Huruvida projektmedlemmarna känner press att topprestera för att 
upprätthålla ett gott rykte varierar. Många säger sig inte tänka primärt på 
ryktet under ett pågående projekt, men vetskapen om att en bra prestation 
kan leda till andra åtråvärda uppdrag finns på något sätt i bakhuvudet. De 
frilansare vi pratat med sätter en större vikt vid ryktet än de som är 
anställda på Sveriges Television. 

”Det är viktigare utanför eftersom man inte är fast anställd. Där är 
ryktet och det du faktiskt levererar det du lever på. Här på SVT är 
det mer att rykte kan leda till att du får göra kul grejor, men du har 
ändå lön och ett jobb.” 

Rekryteringen till olika projekt sker till stor del utifrån kontakter. Vi har 
tidigare berättat hur projektledaren tänkte då han valde ut projektgruppen 
för Melodifestivalen. I första hand togs personer som han kände 
personligen och hade arbetsmässig erfarenhet av, i andra hand valdes 
personer som rekommenderats av en pålitlig kollega. Projektledaren menar 
att det är viktigt att visa upp sig och skapa sig ett namn inom branschen. En 
person som presterar bra i ett projekt har stor chans att bli invald även i 
kommande produktioner. 
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”Det finns en myt om mediebranschen, att den är svår att komma in 
i och det bygger mycket på att man skaffar sig ett kartotek för varje 
gång man jobbar med folk som man gärna skulle jobba med igen.” 

3.4 Arbetet i projektgruppen 

I detta fjärde och sista avsnitt, som vi valt att kalla arbetet i projektgruppen, 
kommer vi att skildra såväl arbetsmetoder och informationsflöden som den 
stämning och atmosfär som präglar gruppen. Läsaren ges också inblick i 
hur projektmedlemmarna upplever relationerna till varandra och samarbetet 
inom gruppen. Avsnittet avslutas med en beskrivning av medarbetarnas syn 
på projektledaren och ledarskapet i projektet. 

3.4.1  En del av livet  

”Jag försöker lära min presskollega att hon ska stänga av telefonen 
på nätterna, det gör jag, men hon envisas med att ha på den jämt.” 

Melodifestivalen är ett projekt som medlemmarna brinner för, som är en 
naturlig del av deras liv. Att arbeta i redaktionen för Melodifestivalen är 
inte som att ha ett traditionellt 9-5-jobb, där arbetsdagens slut innebär en 
flykt från arbetsplatsen och de tankar som hör dit. Att arbeta för 
Melodifestivalen beskrivs av flera medarbetare som att ha ett eget företag, 
att driva något som alltid finns närvarande, dag som natt, tjugofyra timmar 
om dygnet. 

”I sådana här projekt har jag alltid block och penna vid sängen för 
när jag vaknar börjar jag tänka att jag inte får glömma att göra det 
och det. Om jag har block och penna vid sängen så kan jag skriva 
ned det och somna om, annars går det inte.” 
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Projektmedlemmarna ringer ofta varandra på kvällar och helger för att 
informera om saker som hänt eller för att själva uppdatera sig om 
förändrade förutsättningar. Det är inte heller ovanligt att journalister och 
andra intressenter hör av sig efter normal arbetstid. 

Några av projektmedlemmarna har andra parallella projekt då de inträder i 
redaktionen men från och med januari arbetar så gott som samtliga hundra 
procent med Melodifestivalen. Hur mycket tid och arbete som projektet 
kräver beror mycket på rollen. Det finns personer som mycket sällan 
arbetar mer än 40 timmar i veckan medan andra lägger ner avsevärt mycket 
mer tid. Beroende på vad som händer, upplever de flesta toppar och dalar i 
arbetsbelastningen. Alla funktioner inom projektet har perioder då det är 
mer att göra och som kräver mer arbete än vanligt. Musikproducenten har 
exempelvis en hektisk tid i november då artisterna till de utvalda bidragen 
ska väljas ut och kontrakteras medan pressmedarbetarna upplever mycket 
hög arbetsbelastning i samband med presskonferensen i december. Allmänt 
sett upplevs hösten som betydligt lugnare än våren, vilket också avspeglas i 
arbetstempot på redaktionen. I januari och februari, när turnén närmar sig 
och alla detaljer ska falla på plats, förlängs arbetsdagarna och stressen ökar. 

3.4.2  Tänka på helheten 

”Man har en rulle i huvudet som går med allting samtidigt. 
Programmet ska ju vara en helhet, så det gäller att bitarna flätas 
ihop...” 

Samtliga projektmedlemmar hävdar att det finns naturliga smågrupperingar 
inom den stora projektgruppen och att bildandet av dessa har med 
projektets olika delar att göra. Innehållsgruppen, artistgruppen, 
produktionsgruppen och röstningsgruppen har alla arbetsuppgifter som 
skiljer sig en hel del från varandra. Det är ett nära samarbete inom det egna 
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arbetslaget men ingen av dem vi pratat med upplever smågrupperna som 
isolerade. Skrivborden är förvisso placerade i småklungor utifrån projektets 
funktioner, men alla rör sig fritt i redaktionens lokaler och umgås över 
arbetsgruppsgränserna. Trots smågruppernas skilda ansvarsområden knyts 
alla delar samman, allt hänger på något sätt ihop. Projektet är som ett 
pussel, där varje funktion lägger sina bitar och där bilden inte blir 
fullständig om inte alla bitar är på plats. Att se projektet som en helhet och 
inte fokusera alltför mycket på sin egen del hävdar många vara oerhört 
viktigt. En medarbetare i staben ger följande kommentar kring betydelsen 
av att både vilja och kunna förstå vad övriga projektmedlemmar gör: 

”En produktionsledare jobbar så otroligt skilt från det som vi 
jobbar med och jag skulle inte kunna jobba en sekund med deras 
grejor, men jag vet rent teoretiskt vad de håller på med. Och jag 
kan tycka att det är en plikt om man jobbar i en redaktion att 
försöka förstå vad andra gör, för att förstå hur hela det här 
kugghjulet fungerar.” 

Att ha en förståelse för alla delar ses som oerhört vitalt i ett projekt som 
byggs upp genom ständig interaktion. Allt hänger ihop och fallerar det 
någonstans så fallerar det någon annanstans också. Varje beslut som tas 
kräver därför en mer eller mindre omfattande konsekvensanalys, där 
hänsyn inte bara tas till det egna arbetet, utan där hela projektets fortlevnad 
tas i beaktning. 

”Det handlar om att se sin del i helheten. Redaktören skulle säkert 
gärna vilja släppa körschemat för första programmet nu [11 
februari, drygt en vecka kvar till första deltävlingen], eftersom det 
ger henne mycket tid att fila på det. Det är ju bara det att det är fler 
personer med. Scriptan som ska skriva ut körschemat behöver en 
vecka på sig att jobba med det och de som ska få allt att fungera på 
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scen med ljud, ljus och musik behöver åka och hämta prylar. Det 
handlar om att förstå processen.” 

Ett annat exempel på den anpassning som sker projektmedlemmarna 
emellan är dialogen som förs mellan innehållsgruppen och artistgruppen 
angående musiken. Mellanakterna ska komplettera artisternas bidrag, vilket 
betyder att om startfältet på en deltävling är ungt så ska mellanakterna 
erbjuda något för lite äldre tittare. Det krävs en kontinuerlig 
kommunikation mellan artistgruppen och innehållsgruppen för att få en bra 
matchning mellan numren och för att undvika att de kontaktar samma 
artister. 

3.4.3  Mycket prat och viktiga möten 

”Man sitter och kastar ur sig saker och de som hör de hör. Man 
utgår på något sätt från att alla har hört.” 

Med anledning av att projektet består av många små delar som hela tiden 
påverkar och påverkas av varandra, är ett ömsesidigt informationsutbyte 
centralt. Vi fick under våra besök på redaktionen insikt i dialogens 
framträdande roll och att projektmedlemmarna ideligen går runt och 
resonerar med varandra, något som underlättas av det öppna 
kontorslandskapet. På något sätt så är dessa ständiga meningsutbyten och 
diskussioner en förutsättning för att kunna göra de anpassningar mellan 
olika personer och uppgifter som oupphörligen krävs. Om en 
projektmedlem får in intressanta uppgifter, oavsett hur många som är i 
behov av att veta det, är det inte ovanligt att personen delger övriga 
medlemmar genom att helt enkelt ropa ut så att alla i rummet hör. Det 
gäller att som medarbetare vara uppmärksam och snappa upp saker och ting 
som flyger i luften. 
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Projektmedlemmarna upplever att det i detta hänseende är en nackdel att 
alla inte sitter i samma rum. Viss information om vad andra medlemmar 
gör riskerar att missas eller försenas eftersom man inte hör alla spontana 
uttalanden och aktuella uppgifter. Viktiga anpassningar kan också försvåras 
på grund av den vägg som delar av projektgruppen. 

”Artistgruppen sitter och diskuterar vilka artister som ska vara med 
och tävla och så sitter vi i andra redaktionsrummet och bollar olika 
idéer om folk som ska vara med i mellanakter. Till slut blir det 
snudd på att man sitter och ringer samma människor, 
musikproducenten vill att de ska tävla och vi vill att de ska sjunga i 
en mellanakt.” 

Det vanliga i Tv-produktionssammanhang är att sitta tillsammans i ett stort 
rum. Orsaken till att redaktionen i detta fall är uppdelad beror på att det på 
grund av resursskäl inte fanns något bättre alternativ. 

Förutom projektgruppens informella informationsflöde är medlemmarna 
flitiga användare av diverse mailinglistor. Projektledaren markerar också 
vikten av redaktionsmöten, framförallt för att fånga upp 
kommunikationsmissar som exemplet ovan. Ända sedan hösten har 
projektgruppen haft möte en gång i veckan och när turnén närmar sig ökar 
antalet till två eller tre. Det råder delade meningar om huruvida dessa 
möten ska vara så frekvent förekommande. De som inte anser sig gilla 
möten upplever att de tar mycket tid men säger samtidigt att de fyller en 
viktig funktion. 

”Det är viktigt att vi alla vet vad de andra gör. Mötena är delvis till 
för oss men i huvudsak för projektledaren så att han ska få en 
övergripande bild och så att han ska bli uppdaterad vad vi håller 
på med.” 
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De möten som vi närvarat på har präglats av en informell atmosfär. Det 
finns en officiell dagordning, men den kompletteras ofta med spontana 
frågor och diskussioner om ämnen som dyker upp. Interna skämt är vanligt 
förekommande. Under ett av gruppens möten skämtas det om 
projektledarens dåliga musiksmak och en historia om en programledare på 
Sveriges Television som gjorde bort sig på en flygresa lockar till höga 
skratt. 

”Ibland på våra möten verkar det som att vi är ett gäng kompletta 
idioter som bara sitter och garvar. Men det är viktigt tror jag, att 
hela tiden ha nära till det.” 

Varje område som exempelvis artistgruppen och innehållsgruppen, 
rapporterar om sitt arbete för att göra samtliga medvetna om vad som 
händer i projektet. Folk ställer frågor och hjälper till med råd och 
synpunkter. Det förekommer mycket diskussioner där samtliga är fria att 
delta. Projektledaren frågar vanligen de andra i gruppen om deras 
uppfattning kring en viss fråga innan han delger sin egen åsikt. 
Tillsammans nås sedan en överenskommelse där projektledarens röst 
många gånger inte väger mer än någon annans. Detta gäller det mesta utom 
stora ekonomiska beslut där projektledaren har ensam beslutanderätt. 

3.4.4  Ett stort lagarbete 

Gruppkonstellationen för Melodifestivalen är unik men som nämnts 
tidigare hade flera arbetat tillsammans i tidigare Tv-projekt eller stött på 
varandra i något annat arbetsrelaterat sammanhang. Som projektmedlem 
hade man därför en uppfattning om i alla fall en del av de andra 
medarbetarna innan projektet satte igång. De allra flesta uppger sig ha 
positiva erfarenheter av övriga medlemmar medan någon enstaka pekar på 
motsatsen. Den vetskap som fanns kring andras kompetens och arbetssätt 
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gjorde att projektmedlemmarna redan i initialskedet kände en naturlig 
respekt för varandra. Men oavsett hur många ansikten som var bekanta för 
den enskilda projektmedlemmen, så stötte samtliga medarbetare på nya 
människor vid projektstart. Trots att man inte arbetat tillsammans eller ens 
sett varandra tidigare så uppger projektmedlemmarna att det fanns en hög 
tilltro till varandra. 

”Jag hade en jätterespekt eftersom jag visste att alla var 
jätteduktiga och alla hade gjort jättemycket innan. Jag kände mig 
jädrigt trygg från första början och kände att det här kommer inte 
att vara några problem, så länge alla de här människorna 
respekterar varandra, för det är det som är triggern i ett sånt här 
stort projekt.”  

Några projektmedlemmar uttrycker att det varken fanns tid eller anledning 
att misstro folk. I ett projekt som Melodifestivalen, där hela uppbyggnaden 
och genomförandet av projektet är ett enda stort lagarbete, måste man utgå 
ifrån att folk är kompetenta. 

”Det är ju någon som tycker att hon är så pass bra att hon ska vara 
här. Om den här någon litar på det så får jag också lita på det. Om 
hon kör det här tåget så får jag åka med och det kommer att gå 
jättebra.” 

En medarbetare liknar gruppen vid ett operationsteam där var och en är 
specialiserad på sitt område. För att arbetet ska fungera måste alla göra det 
de är satta att göra och alla måste våga lita på varandra. 

”Jag säger till scenografen att klockan tre vill jag att de där 
lamporna ska lysa på scen. Sen går man runt och tittar, klockan ett 
lyser ingenting, klockan två lyser ingenting, kvart i tre lyser 
ingenting men tre lyser det. Det är det som kallas professionalism. 
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Men man ska inte gå runt och prata med honom och säga att 
klockan är fem i och undra om det kommer att lysa klockan tre. Det 
finns ingen anledning. Har man sagt en sak så är det så.” 

Projektledaren menar att ju längre tiden går, desto mer fokuserade blir 
projektmedlemmarna på sin egen del. Detta håller också flera 
projektmedlemmar med om, som menar att alla strävar efter någon slags 
perfektionism i sitt arbete. Alla koncentrerar sig på att göra sin del 
fulländad och litar på att alla andra sköter sitt område på ett bra sätt. 

 ”Vi som jobbar med tävlingen är så otroligt fokuserade på vår 
tävling. Det är så vansinnigt mycket att göra där så vi måste lämna 
över allting och lita på att innehållsmänniskorna grejar sin del. 
Man måste ha förtroende för varandra och lämna över.” 

Projektmedlemmarnas syn på varandra skiljer sig beroende på om 
situationen är strikt arbetsmässig eller personlig. När det gäller projektet 
och det som varje person är satt att göra, verkar alla känna en stor tillit till 
varandra. Saker som faller utanför projektets och även befattningens 
gränser, innefattas dock inte av denna tillit. 

”Jag gick nog in och tänkte att alla kunde sitt jobb men rent 
personligt tog det längre tid innan man verkligen litade på någon 
och kände att det här är härliga människor.” 

Mycket tyder på att projektmedlemmarna har levt upp till de höga 
förväntningarna de haft på varandra. Så gott som alla uppger att 
förväntningarna infriats såväl vad gäller engagemang som kompetens för 
att utföra sina arbetsuppgifter. Många hävdar att det visar sig relativt fort 
om det finns anledning att tvivla på en annan medlems vilja eller kapacitet. 
Genom gruppens täta redaktionsmöten får medlemmarna insikt i de andras 
arbete och ser därmed om de övriga levererar det som krävts eller avtalats. 



Förtroende i Tv-projekt – en studie av Melodifestivalen  
- Historien om Melodifestivalen 2004 - 

 58

I de allra flesta fall har projektmedlemmarna gjort det, men det finns också 
tillfällen där förväntningarna inte infriats, där ett par projektmedlemmar 
ställt sig skeptiska till en annan persons handlande. Grunden till tvivlet 
visar sig ofta handla om att de haft olika syn på individens arbetsroll och att 
klara överenskommelser om vem som gör vad inte funnits. 

”Jag tycker att det ingår saker i deras roll som de själva inte 
uppfattar. Det handlar inte om att de är inkompetenta människor 
utan att vi ser på det på olika sätt.” 

Oklarheten över projektmedlemmarnas roller verkar dock vara marginell. 
Projektet har nedskrivna befattningsbeskrivningar och som vi skrivit 
tidigare har de allra flesta bra vetskap om vad övriga medarbetare i 
projektet gör. Flera projektmedlemmar upplever överlag att 
rollfördelningarna i projekten på Sveriges Television är mycket tydligare 
jämfört med andra kanaler och produktionsbolag. Vissa anser de satta 
rollerna kan vara frustrerande då de med automatik medför en viss 
oflexibilitet, samtidigt menar de att klara roller skapar en lugnare och mer 
öppen stämning. 

”Här är folk mer trygga på någon sätt i det de gör. Trots att det är 
många här som inte är fast anställda och som inte vet vad de ska 
göra sen så känns det mer tryggt. Folk måste inte markera så 
mycket revir som jag har upplevt utanför SVT. Där har det varit 
mer konkurrens där folk måste hävda sig och de bjuder inte så 
mycket på sig själva. Det finns en stor rädsla gentemot andra. Här 
jobbar man mycket starkare mot samma mål och man vill samma 
sak.” 



Förtroende i Tv-projekt – en studie av Melodifestivalen  
- Historien om Melodifestivalen 2004 - 

 59

3.4.5  Administratörer kontra kreatörer 

”Om man ska titta rent filosofiskt på vad vi som innehållsgrupp gör, 
vi skapar ju egentligen problem åt alla andra.” 

Som vi sagt tidigare så är det viktigt att våga lita på andra inom projektet 
och tro att alla sköter sitt jobb. Projektmedlemmarna uppger att tilltron till 
varandra är hög men att det finns tillfällen där man inte riktigt vågar släppa 
taget. Några av medarbetarna vi pratat med menar att projektet går att dela 
upp i kreatörer och administratörer och att fokus för dessa två grupper 
skiljer sig. För administratörerna, dit staben och flera inom 
produktionsgruppen kan räknas, krävs ordning och kontroll. Kreatörerna, 
det vill säga stora delar av innehållsgruppen och artistgruppen, lägger sin 
energi på att skapa innovativa idéer, konstnärliga artistuttryck och estetiska 
inslag till produktionen. Båda delarna behövs för att skapa en lyckad 
festival, men det kan ibland uppstå problem på grund av att deras 
arbetsuppgifter och sätt att tänka skiljer sig. 

”När det kommer in nya, kreativa människor är de ofta så upptända 
med nya idéer att de inte förstår att det kostar pengar. Det är 
projektledarens ansvar att förklara för dessa personer att idéerna 
inte går att genomföra precis som de tänkt sig därför att det blir för 
dyrt. Och då gäller det att säga det på ett sådant sätt att en kreatör 
inte blir ledsen för då försvinner kreativiteten.” 

Kreatörer som saknar ett ekonomiskt tänkande är enligt 
projektmedlemmarna ett vanligt fenomen i Tv-sammanhang. Flera hävdar 
dock att problematiken inte varit speciellt framträdande i detta projekt, 
mycket beroende på att producenten genom sin bakgrund som projektledare 
har ett kostnadstänkande som andra i samma position kan sakna. 
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”Det är ingen idé att sitta och prata om idéer som vi ändå inte kan 
realisera, det finns ingen anledning, waste of time. Jag har ett 
kreativt ansvar, jag har inget ekonomiskt ansvar, men man får inte 
vara så dum att man tror att det bara är att köra på.” 

Det finns också projektmedlemmar som uppger att projektgruppen haft 
andra svårigheter som kommer av kreatörernas och administratörernas 
olika sätt att tänka. På grund av gruppernas skilda fokus har 
informationsflödet inte alltid fungerat smärtfritt mellan dem. Ett exempel 
rör rapportering av kostnader, där produktionsekonomen behöver ständig 
uppdatering för att försäkra sig om att projektet ligger inom budgetramarna. 
Om någon person struntar i att informera eller om informationen av någon 
annan anledning inte når fram har ekonomen heller ingen aning om att en 
viss kostnad har uppstått. Av den anledningen måste reserver hållas för 
sådana saker som kan tänkas komma upp till ytan senare. Om 
rapporteringen fungerat bättre hade kontrollen på budgeten varit högre och 
den buffert som finns på grund av bristande information hade kunnat 
minskas betydligt. 

”Jag har ett kontrollbehov som inte riktigt matchar 
uppgiftslämnarens informationsflöde. Det glöms lätt bort att tala 
om saker ifall jag inte frågar. Jag kan aldrig luta mig tillbaka och 
känna att om det händer något så får jag reda på det, det skulle 
aldrig hända. Det kanske är en eller två som jag känner det 
förtroendet för.” 

Kreatörernas bristande förmåga att rapportera syns även på andra ställen 
inom organisationen. Den administrativa projektledaren, som ska 
kontraktera de personer som innehållsgruppen vill ska medverka, upplever 
liknande problematik. 
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”…det är alltid speciellt att jobba med innehållsmänniskor som är 
så här – åh den här idén. De rapporterar inte för deras huvud ser 
inte ut så. Då får man fråga – hur mycket ska han jobba, ska han 
resa, när måste han vara här, när börjar repetitionerna. Man får 
dra ur den informationen.” 

En person i artistgruppen håller med om att informationsspridningen till 
andra ofta är bristfällig och att detta kan få negativa effekter på arbetet. 
Som vi sagt tidigare är alla delar beroende av varandra och om en person 
ändrar något så påverkar detta fler personer i projektet. 

”Vi är ju inte så strukturerade vi i den kreativa delen och ibland 
måste det till struktur och ordning för att informationen inte ska 
stanna. Jag försöker till exempel få koreografen att skriva mail när 
det blir någon förändring i något nummer. Sen när man sitter på ett 
möte och drar förutsättningarna för en viss låt kan hon plötsligt 
säga – nej men så är det inte längre. Men varför vet inte jag att det 
inte är så längre? Så är det i kreativa grupper, det är mer 
konstnärlighet än ordning.” 

3.4.6  Går inte att hugga i sten 

Att planera och bygga upp ett Tv-program som Melodifestivalen handlar 
om att arbeta under osäkerhet. Gruppen har en idé om vart man vill, men 
vägen dit är snirklig och oklar. Ingen vet från början hur programmet 
kommer att se ut rent innehållsmässigt och om alla roliga och estetiska 
idéer arbetas fram verkligen är genomförbara. En medarbetare i 
produktionsgruppen uttrycker det som följer: 

”Sen är det så med den här världen att man kan bara planera en 
viss del, det ändras ändå. Det fick man lära sig när man jobbade 
med film, det blir ändå den där konstnärliga sista. Om man har 
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huggit allt i sten för tidigt så blir man bara förbaskad. Man måste 
ha lite lösa ramar långt fram, det kommer att ändra sig, det vet man. 
Det kan hända saker ända in på målsnöret.” 

Osäkerheten kring huruvida uppkomna förslag verkligen är realiserbara 
leder inte sällan till förändringar i sista minuten. Dessa påverkar framförallt 
produktionsgruppen, som är satta att förverkliga kreatörernas idéer. Flera 
projektmedlemmar betonar vikten av att det finns en respekt och förståelse 
för varandras arbete för att kunna acceptera företeelser som dessa. 

”Vi drabbas ju ganska hårt av det som innehållsgruppen hittar på. 
Ojdå nu ska vi skoja till det lite här och det kommer trettio personer 
dit. Det ska göras extra ljudrepetitioner mitt i natten när folk ligger 
och sover och så där. Antingen så tycker man det är skitjobbigt 
eller så accepterar man läget. Man har respekten och tilltron till att 
de här människorna är så pass kompetenta i det de gör att de kan 
bedöma att detta ger så mycket mer så det är ingen diskussion om 
att den här förändringen behöver göras. Det kommer att gynna hela 
produktionen så det är bara att göra. Det handlar om att lita på 
vad de här människorna säger. Säga – yes, självklart, det här tror 
jag också på. Tycker ni det så gör vi det.” 

3.4.7  Mycket diskussioner men få allvarliga konflikter 

Vi har fått uppfattningen att projektgruppen består av individer med högt 
självförtroende som inte är rädda för att uttrycka in åsikt. Trots många 
starka viljor är det dock inte vanligt med allvarliga konflikter. Flera 
medlemmar framhäver att diskussioner är frekvent förekommande och att 
åsiktsskillnader inte är ovanliga, men att dessa sällan resulterat i något 
annat än just diskussioner. 
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”…det är ju viktigt att våga vara ärlig, att våga fronta varandra om 
man blir irriterade, om man märker att det är någonting som inte 
fungerar.” 

På frågan varför arbetet inte genererat några allvarliga konflikter tror 
många att det beror på den höga respekt som projektmedlemmarna har för 
varandra. Som vi nämnt tidigare så utgår i princip alla från att övriga 
medarbetare är kompetenta och hela tiden gör sitt bästa. En projektmedlem 
menar att man inte behöver gå runt och tro att någon inte kan eller vill för 
ambitionen hos samtliga projektmedlemmar är så pass hög. Om tilliten till 
andra inte hade funnits hade misstron säkerligen kunnat växa till en 
konflikt och till en känsla av att saker och ting kostar mer än de smakar. 

Hela projektet är omgärdat av en positiv anda där de inblandade vet att de 
gör något stort och bra. En projektmedlem nämner att vissa andra Tv-
produktioner egentligen inte är intressanta projekt utan att man deltar i dem 
mest för att ha ett jobb. I sådana sammanhang, där den verkliga viljan inte 
finns närvarande, är det lättare att konflikter uppstår.  

3.4.8  Ett avslappnat och öppet klimat 

”Det är ju något som präglar hela gruppen här att det finns mycket 
humor och att det finns mycket, man har kul ihop.” 

Vi upplever klimatet på redaktionen som informellt och avslappnat. 
Klädseln är ledig, det här är knappast platsen för strikta skjortor eller mörka 
kavajer. Istället varvas bekväma collegetröjor med trendiga jeans och 
sportiga sneakers. Den informella atmosfären är enligt 
projektmedlemmarna vanligt förekommande i Tv-projekt. 

”…man håller inte så mycket på titlar eller formaliteter utan det är 
ganska laid back.” 
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Förutom att projektgruppen arbetar tillsammans, förekommer en hel del 
fester och andra jippon. Att ta en öl eller lite vin tillsammans på fredagarna 
är snarare regel än undantag och detta är vanligt förekommande i 
nöjesprojekt.  

”På redaktionsrummet står det två dunkar vin. Det är rätt spontant 
och folk tycker om att mysa. Redaktören har tagit hit ett kylskåp så 
vi kan köpa läsk. Folk är rätt fixiga och om sig och kring sig, det 
blir en mysig miljö.”  

Alla medarbetare vi har talat med upplever en familjär stämning i projektet 
där folk respekterar varandra och varandras kompetens. Åsikterna kring 
huruvida det är projektledarens förtjänst eller inte att stämningen är så god 
råder det delade meningar om. Några anser att atmosfären troligtvis hade 
varit den samma även med en annan projektledare med anledning av att 
övriga projektmedlemmar är såpass öppna och handlingskraftiga. De flesta 
är dock övertygade om att projektledaren genom sitt sätt att vara och leda 
hjälpt till att skapa den positiva och familjära stämningen. En 
projektmedlem som arbetat med projektledaren på ett annat företag menar 
att atmosfären där påminner mycket om den som finns i Melodifestivalens 
projektgrupp. 

”Jag har ju jobbat tillsammans med projektledaren på X tidigare 
och det var en så otroligt mysig miljö. Jag tror aldrig att jag har 
upplevt det tidigare. Det var lite som det här, jättevänskapligt. Jag 
har fortfarande idag kontakt med jättemånga av dem som jag 
jobbade med där trots att jag bara jobbade en jättekort period. Så 
jag tror att han har ett bra finger för hur man gör det mysigt och 
trevligt och att det behövs alla olika sorters människor.” 
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Flera medarbetare berättar om projektledarens företagsamhet och 
uppskattar det faktum att han gärna ordnar saker för projektgruppen utanför 
arbetstid. 

”Nu på onsdag när en av programledarna ska köra en stand-up på 
Mosebacke så vill han fixa något innan. Det behöver inte vara på 
projektets bekostnad men han tar ett initiativ. Förut hade han 
middag för redaktionen hemma hos sig.” 

Utöver en positiv och familjär stämning inom gruppen upplevs även 
samarbetet fungera bra mellan projektmedlemmarna. Det öppna 
kontorslandskapet och den omedelbara närheten till varandra har en 
sammanfogande effekt på gruppen. Samarbetet är speciellt bra inom de 
olika smågrupperna där medarbetarna arbetar nära och intensivt med 
varandra. Samarbetet anses dock fungera bra även mellan grupperna. 

Några av de medlemmar som har erfarenhet från tidigare Melodifestivaler 
menar att årets grupp fungerar bättre än tidigare år, med en öppnare och 
mindre konfliktfylld stämning. Känslan av att du sköter ditt och jag sköter 
mitt verkar frånvarande i detta projekt och det finns en stark vilja att arbeta 
tillsammans för att nå bästa möjliga resultat. Flera projektmedlemmar 
menar att en av anledningarna till att samarbetet fungerar såpass bra är att 
de känner att det är ”rätt” personer i projektet. Den positiva anda som 
omgärdar projektet är också något som flera personer anger som orsak till 
att samarbetet fungerar så bra mellan medlemmarna. 

Melodifestivalen, liksom all Tv-produktion, handlar om lagarbete. Ett 
viktigt kriterium för att trivas i miljön och klara av att arbeta i ett Tv-
projekt är viljan att förverkliga något tillsammans med andra. Flera 
projektmedlemmar säger att det finns outtalade krav på att den som arbetar 
med Tv-produktion måste vara öppen och våga ge av sig själv. 
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”Här är vi nog väldigt ödmjuka. Det är pussar och kramar och vi 
fixar och grejar. Det är ut och ha kul och en härlig teamkänsla. Vi 
gör något stort tillsammans. Det finns personer som inte klarar det. 
Personer har kommit nya hit och försvunnit så småningom för att 
de inte kan jobba med så här mycket människor. De vill vara 
ensamvargar och säga att de själva har gjort något. Jag själv skulle 
nog ha jättesvårt att jobba med någon på Ericsson, där man jobbar 
med kretskort och så. Det skulle inte fungera. Det är ett annat tänk 
och det är en annan typ av människor.” 

3.4.9  Både arbetsmässiga och personliga relationer 

Relationerna gruppmedlemmarna emellan beskrivs som både arbetsmässiga 
och personliga. Projektmedlemmarna upplever att det är en kombination, 
och att relationen tar sig olika uttryck beroende på situation. 

”...vi ser ju på varandra som professionella yrkesmänniskor när vi 
arbetar. Sen har vi roligt på fritiden.” 

Förutom att arbeta tillsammans umgås en del av projektmedlemmarna även 
privat. Projektledaren berättar att han redan vid projektets start hade en 
personlig relation med några av medarbetarna och att det utvecklats fler 
personliga relationer under projektets gång. Även många av medarbetarna 
uppger att de skapat personliga relationer till andra inom projektet. 
Projektmedlemmarna är vana att arbeta i projektform och menar att 
projektets korta livscykel tillsammans med medlemmarnas öppna attityd 
underlättar skapandet av gemenskap och nära relationer. 

”… folk jobbar runt på rätt mycket projekt. Det är en låg tröskel för 
att komma människor in på livet som man jobbar med. Man vet så 
här – nu kör vi tre månader. Det blir intensivt och man blir väldigt 
tighta.” 
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Det som skiljer Melodifestivalen från många andra Tv-produktioner är det 
faktum att hela projektgruppen åker iväg på turné tillsammans. Turnén 
skapar ytterligare gynnsammare förhållanden för utvecklandet av 
personliga relationer. Under en fem veckor lång period umgås gruppen i 
princip dygnet runt och har knappt möjlighet att träffa varken familj eller 
andra vänner. 

”Man vet hur man blir när man är på lägerskola. Man lever med 
varandra och man blir väldigt tighta. Man äter frukost och nästan 
duschar med varandra. Det blir ju väldigt speciellt. Folk som 
jobbar nio till fem på samma arbetsplats och går in och ut där 
utsätts inte för sådant.” 

Men samtidigt som projektmedlemmarna under den här perioden är 
tillsammans väldigt mycket och lär känna varandra på ett mer personligt 
plan, är de medvetna om att det är något tillfälligt. 

”Projektet blir ens familj. Vi brukar säga att det här är familjen. 
Samtidigt är man medveten om att om några veckor är det inte ens 
familj längre för då har man kanske gått in i en annan familj.” 

3.4.10 Projektledaren – en idérik och respekterad person 

Projektmedlemmarna uppfattar ledarskapet inom projektet som tydligt men 
långt ifrån auktoritärt. En medarbetare uttrycker att projektledaren har en 
naturlig pondus utan att han behöver göra något speciellt. Det finns en 
respekt, som enligt de flesta projektmedlemmarna fanns närvarande redan i 
projektets initialskede. 

” Han hade ju samma ansvar förra året och i den positionen får 
man inte vara kvar om man inte gör det bra.” 
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För de personer som inte hade arbetat med projektledaren tidigare, ökade 
tilltron i takt med att de insåg hans kompetens och vilja att ge ansvar. De 
medarbetare vi pratat med säger också att de upplever tilliten som 
ömsesidig. Projektledaren behöver inte bossa när alla vet vad som krävs, 
han håller mer en vakande hand över projektet. Med ett förflutet som 
produktionsekonom och företagskonsult har projektledaren stor erfarenhet 
av budgetarbete och ekonomiska analyser, vilket gör att tilltron till hans 
ekonomiska kompetens är stor. 

”Jag vet att han är otroligt mycket mer mångfasetterad än många 
andra projektledare i mediebranschen eftersom han har andra 
bakgrundsbilder också. Han har ett extremt stort intresse i 
ekonomiska frågor och han har varit VD. Han har mycket på 
fötterna.” 

Medarbetarna anser att projektledaren har en nytänkande sida som många 
andra projektledare på Sveriges Television saknar. Skillnaden kan enligt en 
av projektmedlemmarna bero på att han kommer utifrån och därmed inte 
fastnat i de gamla vanor som präglar organisationen. Samma person säger 
också att det finns projektledare på Sveriges Television som genom sina 
många år på företaget har en tendens att favorisera vissa medarbetare och 
missgynna andra. 

”Det ligger mycket under ytan i ett sådant här företag; gamla 
låsningar och folk som inte gillar varandra, mycket konkurrens och 
avundsjuka. Det kan sätta sin prägel på en organisation med bara 
SVT-människor. Den tror jag vi slipper här för det är inte bara SVT. 
Det sitter inte någon högst upp som andra tycker massa saker om.” 

Ett annat karaktärsdrag som utmärker projektledaren är hans förmåga att 
fatta snabba beslut. Medarbetarna målar upp en bild av projektledaren som 
en person som är starkt engagerad i det redaktionella arbetet. Med detta inte 
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sagt att han direktstyr de andras agerande, men han för kontinuerligt 
diskussioner med de övriga medlemmarna. Genom redaktionsmöten och 
möten i mindre grupper kontrolleras att projektet i sin helhet följer de 
uppsatta tidsplanerna. 

”Först kommer vi överens om hur det ska se ut, då är det en dialog 
mellan mig och projektledaren och hela redaktionen. När ramarna 
är satta och vi är överens om kostnader har jag fria händer. Sen 
kan man gå till honom om man har problem men han lägger sig 
inte i hela tiden och frågar om det går bra.” 

Projektmedlemmarna upplever sig inte på något sätt beroende av 
projektledaren, men han tillfrågas ofta då de känner behov av stöd eller 
förslag på hur ett problem ska tacklas. Att medarbetarna ofta söker upp 
projektledaren för att få uppslag och idéer har dock inte med hans roll som 
överordnad att göra, utan grundas i projektledarens förmåga att vara 
snabbtänkt och innovativ. 

”Om man kör fast har han alltid någon idé om hur man skulle 
kunna lösa det. Då kan man använda det eller så kan man hitta på 
något eget.” 

Som citatet belyser finns det inget krav på att anta de idéer som 
projektledaren kommer med. Om medarbetarna finner ett annat alternativ 
vara bättre är det fritt fram att testa den vägen så länge de uppsatta 
budgetramarna hålls. Medarbetarna anser att det finns en känsla för vad 
som kan bestämmas på egen hand och vad projektledaren behöver vara 
med att besluta om. Det råder också en stark medvetenhet om att 
projektledaren måste informeras om beslut som medarbetarna själva fattar. 

På frågan om medlemmarna skulle vilja arbeta med Melodifestivalen även 
nästa år, säger många att det beror på vem som blir projektledare. Om 
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samma person antar ledarrollen ytterligare ett år verkar viljan att medverka 
vara hög även hos övriga medarbetare. 

3.5  Och hur gick det med målsättningarna? 

I efterhand kan konstateras att projektgruppen lyckades uppnå fyra av 
projektets sju målsättningar. Melodifestivalen lockade totalt 19,4 miljoner 
tittare vilket innebär att programserien överträffade föregående års 
tittarsiffror. Projektgruppen lyckades också hålla en god relation med sina 
samarbetspartners. Utöver detta utfördes projektet inom budgetramarna och 
på ett sätt som uppfyllde alla av Sveriges Television uppställda regler och 
kvalitetskrav. Tre av projektets målsättningar uppnåddes dock inte. Det 
totala antalet röstningssamtal visade sig efter finalen landa på 3,92 miljoner, 
vilket var 80 000 för lite. Inte heller lyckades projektgruppen locka 20 % 
fler tittare i åldern 15-24 år. Sveriges finalbidrag gjorde en hedervärd insats 
på den stora Eurovisionsschlagerfestivalen i Istanbul men tvingade, efter en 
spännande omröstning, se sig besegrad av fem andra nationer.
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4 En diskussion kring förtroende 
I detta kapitel presenteras idéer från tidigare forskning som vi ser som 
relevanta för denna studie. Vi börjar med att diskutera förtroende som 
fenomen och dess betydelse för samarbete. Vi resonerar också kring olika 
former av förtroende för att därefter behandla etablering av förtroende i 
temporära organisationer. Diskussionen och de begrepp som tas upp 
fungerar som uppsatsens referensram och används i kapitel 5 för att 
reflektera över vårt empiriska material. 

4.1 Förtroende – ett mångfacetterat begrepp 

Förtroende är ett komplext och mångfacetterat begrepp. Fenomenet 
figurerar inom flera vetenskapliga discipliner och intresserar såväl 
företagsekonomer som psykologer och sociologer (Rousseau et al, 1998). 
Med tanke på den komplexitet som ligger i begreppet finns ett otal olika 
definitioner på förtroende. Mayer et al (1995) förklarar det som en villighet 
att vara sårbar för en annan persons agerande medan Munns (1995) 
beskriver det som en villighet att vara beroende av en annan person med 
förväntan om ett gemensamt positivt resultat. Rousseau et al (1998) 
presenterar en definition som är sammanställd utifrån flera olika 
discipliners syn på fenomenet. Den kan därmed sägas spegla en allmän 
uppfattning om vad detta svårdefinierbara begrepp innebär. 

”Förtroende är ett psykologiskt tillstånd som består av intentionen 
att acceptera sårbarhet baserad på positiva förväntningar om 
andras intentioner eller beteenden” (Rousseau et al, 1998, s. 395). 

Eftersom Rousseau et al (1998) tillsammans med Mayer et al (1995) anses 
som några av de ledande författarna inom området har vi låtit dem få stort 
utrymme i denna inledande diskussion och begreppsförklaring. Rousseau et 
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al (1998) skriver att det finns två faktorer som ses som förutsättningar för 
att förtroende ska uppstå; risk och beroende. Med risk menas en situation 
där en individ upplever att det finns en möjlighet att en annan individ 
agerar på ett sätt som är skadligt för den förstnämnda (Rousseau et al, 
1998). Om inte risk, eller upplevandet av risk fanns skulle det inte heller 
finnas något behov av förtroende (Deutsch, 1958 i Mayer et al, 1995). 
Beroende innebär att det en person vill utföra inte kan uppnås utan att lita 
på en annan person (Rousseau et al, 1998). Inom organisationer är detta 
vanligt genom att olika arbetsuppgifter inte kan utföras separat. De 
anställda måste då lita på varandra för att kunna uppnå organisationens mål 
och i viss mån även sina egna (Mayer et al, 1995). Meyerson et al (1996) 
anser i det här fallet att måttligt beroende skapar störst sannolikhet för att 
förtroende ska etableras. Om beroendet är lågt behövs inget förtroende utan 
individerna kan arbeta på var sitt håll och om det är för högt så kan det bli 
alltför riskfyllt att lita på andra i förhållande till vinsten av samarbetet. 

Litteratur inom det företagsekonomiska området visar att perspektiven 
utifrån vilka förtroende betraktas är flera. Vissa författare intar ett 
organisationsperspektiv, det vill säga studerar förtroende mellan företag, 
medan andra studerar fenomenet inom en och samma organisation. 
(Tillmar, 2002) Med syfte att undersöka etablering av förtroende inom en 
temporär organisation fokuserar merparten av vår valda litteratur på 
förtroende ur ett individ- eller inomorganisatoriskt perspektiv. 

4.2 En förutsättning för samarbete? 

En svårighet som förknippas med att studera förtroende är att det lätt 
förväxlas med samarbete (Mayer et al, 1995). Det är vanligt att se 
förtroende som något som främjar samarbete men det är samtidigt svårt att 
skilja begreppen åt. Sztompka (1999, i Tillmar, 2002) skriver att förtroende 
såväl är en förutsättning för samarbete som en produkt av ett lyckat sådant. 
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Även Munns (1995) ser förtroende som ett nödvändigt villkor för ett 
effektivt samarbete. Om det inte finns förtroende menar författaren att det 
uppstår en situation där man utför alla uppgifter själv och inte vågar lita på 
någon annan. Förtroende minskar dessutom risken för konflikter och ökar 
informationsflödet inom en organisation eller grupp. Alla är dock inte 
beredda att se förtroende som en nödvändig förutsättning för samarbete. 
Tillmar (2002) skriver att författare som diskuterar relationen mellan 
förtroende och samarbete ofta ser förtroende som en möjlig grund för ett 
samarbetsvilligt beteende men att detta inte är ett krav. Resonemanget 
liknar det som förs av Rousseau et al (1998), som ser förtroende som en 
nyckelfaktor för att en organisation ska fungera men att det kan finnas 
andra anledningar till ett samarbetsinriktat beteende. Vilka kan dessa 
grunder vara? 

Mayer et al (1995) skriver att en organisation kan använda sig av starka 
hierarkier där olika kontrollmekanismer, som till exempel belönings- och 
bestraffningssystem, ser till att medarbetarna samarbetar. Ett 
samarbetsinriktat beteende uppkommer då tack vare att kostnaden för att 
uppträda opportunistiskt och att inte samarbeta anses för stor. Rousseau et 
al (1998) benämner detta fenomen skräckbaserat förtroende (deterrence-
based trust) men för samtidigt en diskussion kring huruvida det kan kallas 
förtroende eller ej. Mayer et al (1995) är tre av flera författare som menar 
att det skräckbaserade förtroendet inte är något förtroende utan att 
samarbetet i dessa fall är ett resultat av olika sanktioner. De ser det som en 
form av tvingande tillit. För att det ska kallas förtroende menar författarna 
att individen måste ha ett val. Förtroende är, till skillnad från ett 
bestraffningssystem, ingen kontrollmekanism utan snarare ett substitut för 
kontroll som reflekterar en positiv attityd till andra människors motiv. 
Rousseau et al (1998) skriver att det är först när tillräckligt förtroende inte 
finns närvarande som andra kontrollmekanismer tvingas träda in för att 
åstadkomma samarbete inom organisationen. Författarna väljer, i likhet 
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med Mayer et al (1995), att inte se det skräckbaserade förtroendet som 
något egentligt förtroende. Den fortsatta diskussionen kommer närmast att 
behandla olika former av förtroende som figurerar i litteraturen. 

4.3 Olika former av förtroende 

På samma sätt som antalet definitioner på förtroende är många, finns det 
åtskilliga åsikter om vad förtroende baseras på och vilka olika sorters 
förtroende som finns. Innan vi diskuterar olika former av förtroende ska vi 
kort uppmärksamma det faktum att förtroende ses som ett dynamiskt 
fenomen. Rousseau et al (1998) skriver att tidig forskning på området 
betraktade förtroende som mer eller mindre statiskt. Uppfattningen var att 
man som person antingen litade fullt ut eller inte alls på en annan person. 
Den synen har förändrats och Miles och Creed (1995, i Rousseau et al, 
1998) är två av flera författare slår fast att förtroende är något som 
förändras över tiden. De skriver att förtroende kan byggas upp och 
utvecklas men också minska och återskapas. 

Rousseau et al (1998) skriver att förtroende tar sig olika former i olika 
relationer. De menar att förtroendet i ett enstaka utbyte eller en enskild 
kontakt mellan två personer skiljer sig från det som finns i en nära och 
återkommande relation. Spännvidden som förtroendebegreppet innebär 
handlar om allt från ett medvetet övervägande av fördelar eller nackdelar 
till en känslomässig respons som baseras på tillgivenhet och identifikation. 
Det går att utläsa och särskilja framförallt två olika former av förtroende 
som diskuteras i litteraturen; det relationsbaserade och det beräknande 
förtroendet. 

De flesta författare är överens om att förtroende är något som utvecklas 
sakta under en lång tid (se t ex Zand, 1972; Rousseau et al, 1998; Munns, 
1995). De som hävdar detta avser en viss typ av förtroende, det 
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relationsbaserade, som växer fram genom en återkommande interaktion och 
närhet mellan personer (Rousseau et al, 1998). McKnight et al (1998) talar 
om kunskapsbaserat förtroende och Zucker (1986, i Tillmar, 2002) om 
processbaserat förtroende, och syftar på samma sak. Författarna avser ett 
förtroende som uppkommer efter att individer har samarbetat med varandra 
och lärt sig lita på varandra i olika situationer där förtroende är involverat. 
För att underlätta för läsaren och minska risken för missförstånd kommer vi 
fortsättningsvis att använda oss av begreppet relationsbaserat förtroende 
när vi talar om detta fenomen. Den starkaste formen av relationsbaserat 
förtroende är det som Rousseau et al (1998) kallar identitetsbaserat. Detta 
är en form av kollektivt förtroende där individerna i en grupp identifierar 
sig med det som gruppen står för och upplever sig själva och gruppen som 
vi. Den stolthet som kommer av att vara en del av gruppen skapar ett 
ömsesidigt förtroende mellan organisationsmedlemmarna. 

Om inte ett relationsbaserat förtroende har utvecklats mellan individer, kan 
ett så kallat beräknande förtroende (calculus-based trust) vara aktuellt. 
Detta grundas på rationella beslut snarare än känslor. Förtroendet är 
beräknande på det sättet att personen utifrån olika kriterier bedömer den 
andra individens avsikter och kompetens och därefter gör ett val huruvida 
han eller hon är att lita på. (Rousseau et al, 1998) Barber (1983, i Mayer et 
al, 1995) skriver att rykten och/eller certifieringar spelar en stor roll i denna 
process genom att informationen hjälper till att bestämma individens 
trovärdighet. Rousseau et al (1998) menar att förtroendet som skapas på 
denna grund inte är inte lika starkt och inte heller har samma spännvidd 
som det som baseras på relationer och gemensam erfarenhet. Till skillnad 
från det relationsbaserade förtroendet är inte känslor inblandade på samma 
sätt. Förtroendet är begränsat till specifika situationer där det på något sätt 
går att övervaka att personen lever upp till förväntningarna. 
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4.4 Förtroende i temporära organisationer 

Ovanstående diskussion visar på att förtroende ses som en viktig faktor för 
att en organisation ska fungera effektivt. De flesta studier som gjorts inom 
förtroendeområdet har gjorts i kontexter av permanenta organisationer men 
ett fåtal forskare har intresserat sig särskilt för förtroendeskapande inom 
temporära organisationer. Vi ser Munns (1995), Meyerson et al (1996) 
samt McKnight et al (1998) som ledande inom detta område, varför en stor 
del av den kommande diskussionen kretsar kring dessa författare. 

4.4.1  Ett snabbt etablerat förtroende 

Den temporära organisationen liknar den permanenta på så sätt att 
förtroende även här ses som en nyckelfaktor för framgång. 
Förutsättningarna för skapandet av förtroende är dock inte de samma som i 
den permanenta organisationen. (Munns, 1995; Meyerson et al, 1996) Den 
temporära organisationen samlar människor med vitt skilda kompetenser 
som kanske aldrig har arbetat tillsammans tidigare. Gruppen ska under en 
begränsad tid lösa en komplex uppgift där det sällan är klart innan hur olika 
aktiviteter ska koordineras. Individerna är beroende av varandra och för att 
snabbt kunna agera i den osäkra miljö som präglar arbetet är det oerhört 
viktigt att de kan lita på varandra. (Lundin och Söderholm, 1995; Goodman 
och Goodman, 1976) Eftersom det inte finns någon historik medlemmarna 
emellan är de traditionella källorna till förtroende som exempelvis 
bekantskap, delad erfarenhet och uppfyllda löften, inte aktuella. Det har 
alltså inte hunnit etableras något relationsbaserat förtroende när arbetet 
sätter igång. Trots hög osäkerhet kring uppgiftens utförande och avsaknad 
av gemensam historik anser Meyerson et al (1996) och McKnight et al 
(1998) att såväl förtroende som samarbete kan etableras snabbt i en 
temporär organisation. 
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Författarna ifrågasätter den dominerande uppfattningen om att förtroende 
är något som börjar på en låg nivå för att sedan gradvis växa sig större. 
McKnight et al (1998) menar att det finns tillfällen då det finns ett initialt 
förtroende närvarande trots att personerna varken träffats eller interagerat 
med varandra tidigare. De hänvisar bland annat till Kramer (1994) som 
gjort en uppmärksammad studie av en grupp MBA-studenter i USA. Trots 
att personerna var okända för varandra och inte hade arbetat tillsammans 
tidigare fann Kramer att förtroendet redan från början var stort inom 
gruppen. Meyerson et al (1996) skriver att medlemmar i temporära grupper 
agerar som om ett uppbyggt förtroende fanns närvarande, men att detta 
snabba förtroende (swift trust) snarare är en form av kollektiv perception 
som styr de förväntningar samt den osäkerhet och risk som präglar 
organisationen. På grund av den svårighet McKnight et al (1998) ser i att 
förklara ett initialt förtroende kallar de fenomenet för en paradox. Att ta till 
ett begrepp som relationsbaserat förtroende anser de inte räcker som 
förklaringsgrund. McKnight et al (1998) liksom Meyerson et al (1996) 
menar att individernas benägenhet att lita på andra samt normer och andra 
institutionella faktorer som finns närvarande är viktiga faktorer för att ett 
initialt och snabbt förtroendet ska kunna etableras. Den närmaste 
fortsättningen av denna diskussion kommer att behandla just dessa aspekter. 

4.4.2  Individens förväntningar 

Många författare är överens om att en persons syn på världen och på 
människor i allmänhet kommer att påverka personens benägenhet att känna 
förtroende för andra människor innan någon information har fåtts om den 
andra individen (se t ex Mayer et al, 1995; Munns, 1995; McKnight et al, 
1998). Om en individ har som utgångspunkt att människor i allmänhet är 
pålitliga går denna in i en relation med förväntningen att andra är att lita på 
och tvärtom. Grabher (2002) menar att denna benägenhet att lita på andra 
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även kan vara kopplad till speciella grupperingar i samhället såsom olika 
yrkesgrupper. Detta är något som även Munns (1995) diskuterar och han 
menar att olika yrkesgrupper förknippas med antingen pålitligt eller 
opålitligt beteende. Ett exempel är att försäljare av begagnade bilar allmänt 
inte anses som särskilt pålitliga medan exempelvis läkare anses vara det. 
Den andra individens agerande i början av relationen kommer sedan att 
antingen bekräfta eller tillbakavisa antagandet. 

Inom en temporär organisation spelar olika yrkesroller och förväntningarna 
som finns på dessa större roll för förtroendeskapandet än det gör inom en 
permanent organisation. Eftersom tiden för att lära känna övriga personer i 
gruppen är begränsad, baseras förtroendet mer på individens roll och 
huruvida han eller hon agerar i enlighet med denna, än på individens 
personlighet. (Meyerson et al, 1996; Sydow och Staber, 2002) Om 
personen agerar i enlighet med rollen kommer förtroendet att stärkas 
medan det försämras om agerandet inte är konsekvent med yrkesrollen. 
Munns (1995) menar att det främst är personens agerande i initialskedet av 
projektet som kommer att få utslag på förtroendet och att det främst är vid 
denna tidpunkt som ledaren har möjlighet att påverka om personerna i en 
grupp får förtroende för varandra. Ledaren kan inte påverka personernas 
förväntningar, men han eller hon kan försöka styra personernas agerande i 
början av projektet så att de agerar på ett sätt som är förtroendeingivande. 
Detta är positivt för etablerandet av förtroende eftersom Munns (1995) 
menar att ett förtroendefullt beteende och ett positivt infriande av 
förväntningarna kan starta en positiv förtroendespiral. Om agerandet 
däremot uppfattas som felaktigt kan en negativ spiral startas och författaren 
menar att en sådan kan vara svår att bryta oavsett senare agerande hos de 
inblandade.  

För att försöka påverka förtroendet under projektets gång kan ledaren enligt 
Munns (1995) göra två saker. Den första är att föregå med gott exempel 
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och sedan hoppas att övriga medarbetare tar efter, medan den andra innebär 
att ledaren gör kostnaden för att bryta förtroenden så hög att detta inte lönar 
sig. Rousseau et al (1998) menar dock att den senare åtgärden skapar ett 
skräckbaserat förtroende och som vi diskuterat i avsnitt 4.3 är det tveksamt 
om detta kan ses som ett riktigt förtroende. 

Att det snabba förtroendet är rolldrivet snarare än personlighetsdrivet 
skapar problem i de fall organisationens medlemmar inte har klara roller. 
Grabher (2002) visar exempel på detta i sin studie av projektgrupper 
inom ”den nya mediebranschen”. Den oklarhet som råder i gränslinjerna 
mellan olika professioner ger otydliga signaler beträffande förväntningar 
och leder till att ett snabbt förtroende har svårare att etableras. 

4.4.3  Den institutionella kontextens betydelse  

Den institutionella kontexten diskuteras mycket i förtroendelitteraturen, 
men exakt vad den innebär och vilken roll den spelar för etablerandet av 
förtroende råder det viss oenighet om. Vissa författare menar att den 
institutionella kontexten endast syftar på formella strukturer så som 
rättssystem medan andra hävdar att den även innehåller kulturella aspekter 
som avspeglas i normer och oskrivna regler. (Rousseau et al, 1998) 

Rousseau et al (1998) skriver att en institutionell kontext kan ses på flera 
olika nivåer som exempelvis samhällsnivå, inom en organisation eller inom 
en arbetsgrupp. På samhällsnivå består formella regler bland annat av lagar 
som skyddar individens rättigheter (McKnight et al, 1998) medan 
informella regler kan vara normer för vad som av kulturen betraktas som 
acceptabelt beteende (Tillmar, 2002). På organisationsnivå kan formella 
regler omfatta fastlagda bestämmelser för hur anställningar ska gå till 
(McKnight et al, 1998) medan exempel på normer är gemensamma 
föreställningar kring hur samarbete ska gå till eller vad en rimlig 
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arbetsinsats är (Alvesson, 2001; Hatch, 2000). För att dessa regler och 
normer ska fungera på ett sätt som stöder bildandet av förtroende menar 
Rousseau et al (1998) att det är viktigt att det finns sanktioner som inträder 
om de inte efterföljs. McKnight et al (1998) skriver att reglerna och 
normerna i så fall fungerar som skyddande ramar som gör att folk känner 
sig trygga från att bli utnyttjade och därigenom blir mer benägna att känna 
tillit. 

I fråga om trygghet tar McKnight et al (1998) upp en företeelse som de 
kallar för situationens normaltillstånd (situation normality). Detta innebär 
att om individen upplever en situation eller miljö som normal kommer ett 
förtroende kunna skapas snabbare och lättare än om situationen eller miljön 
inte stämmer överens med hur den brukar se ut. Rousseau et al (1998) är 
inne på samma spår och menar att gemensamma föreställningar om hur 
saker och ting ska vara ger en trygghet som i sin tur leder till att individen 
vågar ta en risk och agera förtroendefullt mot andra. Detta är något som blir 
ännu viktigare i temporära organisationer eftersom det då är viktigt att 
förtroendet kan etableras snabbt och utan interaktioner (Meyerson et al, 
1996; Grabher, 2002). Även DeFillippi och Arthur (1998) menar att en 
gemensam bas eller förståelse är extra viktigt i temporära organisationer 
där tiden är knapp och där samarbete snabbt måste skapas. De anser vidare 
att förutsättningarna för detta finns i en miljö där individer delar livsstil, 
normer och sätt att göra saker på. Genom att den institutionella kontexten 
kan skapa trygghet och bidra till att individer vågar agera förtroendefullt 
mot varandra hävdar Rousseau et al (1998) att det beräknande och det 
relationsbaserade förtroendet bygger på ett institutionellt förtroende. 
Sydow och Staber (2002) har undersökt Tv-projekt i Tyskland och 
uppmärksammat hur institutionella faktorer så som normer och oskrivna 
regler kan flytta sig mellan olika projekt. Detta för oss in på en diskussion 
om nätverk och dess betydelse för förtroende. 
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4.4.4  Projektnätverk 

Sydow och Staber (2002) anser att olika Tv-projekte kan ses som en del av 
ett projektnätverk som finns kvar även efter det enskilda projektets 
avslutande. Författarna menar att nätverket i egenskap av ett socialt system 
har strukturer i form av normer och oskrivna regler som både påverkas av 
och påverkar de olika aktörernas handlande. Ett nytt projekt som 
genomförs kommer därför att reproducera och utveckla de praktiker som 
redan finns etablerade inom nätverket. Regler och rutiner flyttas vidare från 
projekt till projekt och genom användandet av dessa underlättas formandet 
av samarbete. 

Förutom att det finns ett projektnätverk liknande det som Sydow och Staber 
(2002) talar om så bygger projektorganisering på att det också finns ett 
nätverk av människor varifrån medlemmar plockas in för olika projekt. Hur 
detta sker kan påverka förtroendet inom projektgruppen, vilket är något 
som Meyerson et al (1996) har diskuterat. Om medarbetarna har förtroende 
för att den person som satt samman projektgruppen är bra på att välja ut 
personer med rätt kompetens och rätt personlighet så kommer 
medarbetarna även lättare få förtroende för varandra. 

Rykten skapar sårbarhet 
Förekomsten av ett nätverk ger upphov till en annan uppmärksammad 
aspekt beträffande förtroendeskapande i temporära organisationer nämligen 
rykten. För såväl frilansare som för andra som arbetar i projektbaserade 
organisationer spelar ryktet en stor roll. Eftersom individerna inom en 
temporär organisation bara har begränsad vetskap om varandra, inträder 
ryktet som viktig indikator på en individs kompetens och förmåga. 
(Meyerson et al, 1996; Ekinsmyth, 2002) McKnight et al (1998) skriver att 
en persons anseende kan fungera som ett relationsbaserat förtroende i andra 
hand. Författarna menar att om en person genom ryktet får positiv 
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information beträffande en annan individ så kan detta göra det lättare att 
lita på den sistnämnda, trots att individerna saknar gemensam erfarenhet. 

Meyerson et al (1996) tar upp en annan aspekt beträffande rykten som är 
betydelsefull för förtroendeetablerande processer. Författarna menar att 
individens vilja att upprätthålla ett gott rykte påverkar etablerandet av 
förtroende i organisationen. Hur stor eller liten denna effekt är beror på hur 
stort nätverket som individen agerar i är. Om nätverket är litet kommer 
medlemmarna i nätverket att vara sårbara vad gäller sitt anseende, och 
eftersom alla är sårbara kommer de att förvänta sig att de andra agerar 
välvilligt. Detta anser författarna leda till att förtroende etableras snabbare. 
Om nätverket är stort finns inte samma incitament att agera med välvilja 
eftersom individens beteende inte kommer att få lika stora konsekvenser. 
Ett liknande samband mellan rykte och förtroende kan utläsas hos 
Ekinsmyth (2002). Författaren har studerat frilansande aktörer inom 
tidningsbranschen i England och belyser genom detta betydelsen av att vara 
attraktiv inom sitt nätverk. Hon anser att individerna i ett projekt bestående 
av frilansare förväntar sig att övriga medlemmar har ett samarbetsinriktat 
beteende och gör sitt bästa, då rädslan för att annars få ett negativt rykte är 
stor. Ett positivt rykte menar hon krävs för att bli invald i nya intressanta 
projekt.
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5 Förtroende i Melodifestivalen 
I detta kapitel presenteras vår tolkning och analys av vårt empiriska 
material. Vi avser att först diskutera förekomsten av förtroende inom 
projektgruppen för att sedan gå vidare med en analys kring etablerandet av 
detta.  

5.1 Projektets tre faser 

Melodifestivalen är ett projekt som totalt sett pågick i ungefär ett år. 
Projektledaren satte igång med den första planeringen i april 2003 och 
finalen i Globen gick av stapeln i slutet av mars året därpå. En sak vi ser 
som utmärkande för projektet är att projektgruppen successivt växte under 
projektårets gång. Med utgångspunkt i antalet verksamma 
projektmedlemmar går det att något förenklat dela in projektet i tre faser; 
planeringsfasen, formuleringsfasen samt uppbyggnads- och 
produktionsfasen (se figuren nedan). Genom att projektgruppen växte hade 
varje fas sin unika gruppkonstellation och då vi utgår ifrån att det krävs 
förtroende inom gruppen för att möjliggöra ett effektivt samarbete betyder 
det att det behövde etableras förtroende inom den nya gruppen när projektet 
gick in i en ny fas. Låt oss titta närmare på de olika faserna och se vad vi 
kan säga om förtroendet i respektive fas. 

Formulering Uppbyggnad/ProduktionPlanering 

April – Aug. Sep. – Nov. Dec. – Mars 

Figur 2: Projektets tre faser 
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Den första fasen, planeringsfasen, pågick från projektstart i april till och 
med augusti. Fasen involverade endast projektledaren och 
produktionsekonomen vilket betyder att förtroende bara behövde finnas 
mellan dessa två personer. Värt att notera, och intressant ur 
förtroendesynpunkt, är att de hade arbetat tillsammans tidigare, faktiskt så 
sent som under föregående års festival. Det faktum att 
produktionsekonomen tillfrågades att medverka ytterligare ett år och att 
denne tackade ja, indikerar att de också var nöjda med samarbetet. Tack 
vare tidigare gemensamma erfarenheter menar vi att projektledaren och 
produktionsekonomen redan hade etablerat ett förtroende mellan sig som 
fanns närvarande när planeringsfasen inleddes.  

I september utökades gruppen till att omfatta cirka sju medlemmar som 
under drygt tre månader, en period vi kallar formuleringsfasen, fortsatte att 
skapa festivalens ramverk. Här utspelade sig ett scenario liknande det som 
infann sig under planeringsfasen. Samtliga personer som tillkom hade 
medverkat i föregående års festival och de uppgav sig dessutom ha positiva 
erfarenheter från detta samarbete. I och med detta anser vi att det även 
mellan individerna i denna nya grupp hade etablerats ett förtroende när 
fasen inleddes.  

När de resterande projektmedlemmarna anslöt i december inleddes den 
tredje fasen, uppbyggnads- och produktionsfasen, vilket också innebar att 
projektgruppen blev komplett. En mängd nya medlemmar anlände och 
liksom brukligt inom Tv-produktion bildades en unik gruppkonstellation. 
Arbetet gick nu ut på att dels bygga upp festivalen till en fungerande helhet, 
dels realisera konceptet under de fem direktsända tävlingskvällarna. Det är 
i samband med starten av den här fasen som det är mest intressant att 
studera förtroendet. Som vi konstaterat ovan fanns förtroende redan 
etablerat under de två tidigare faserna genom att projektmedlemmarna som 
där var involverade hade arbetat tillsammans tidigare. I den tredje fasen är 
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förutsättningarna annorlunda. Många av projektmedlemmarna hade inte 
arbetat tillsammans tidigare och för att snabbt lyckas skapa ett effektivt 
samarbete krävdes också ett snabbt etablerat förtroende inom gruppen. Det 
är denna tredje fas, när gruppen är komplett, som står i centrum i 
fortsättningen av denna analys. Resonemanget illustreras i figuren nedan. 

Förtroende 
redan etablerat 

Förtroende 
redan etablerat

Förtroende 
måste etableras 

Formulering Uppbyggnad/ProduktionPlanering 

April – Aug. Sep. – Nov. Dec. – Mars 

Figur 3: Förtroende i de tre faserna 

5.2 Ett högt förtroende 

Under vår studie av Melodifestivalen slogs vi tidigt av det enorma 
engagemang och den effektiva samverkan som präglade projektgruppen. 
Stämningen inom projektet beskrivs som öppen och informell där folk 
respekterade varandra och varandras kompetens. Motivationen var hög hos 
samtliga vi pratade med och det är uppenbart att projektmedlemmarna 
trivdes. Projektledaren uttrycker också sin förvåning över att varken gräl 
eller allvarliga dispyter förekom inom gruppen. Det går inte att ta miste på 
att samarbetsviljan var hög hos medlemmarna i projektet. 

Betyder samarbetsviljan och det lyckade samarbetet att också förtroendet 
var högt inom gruppen? Enligt Tillmar (2002) och Rousseau et al (1998) 
går det inte att likställa samarbete och förtroende. Att projektmedlemmarna 
var villiga att samarbeta är alltså i sig inget bevis för att de också hade 
förtroende för varandra. En djupare analys ger dock klara indikationer på 
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att så var fallet. För att åstadkomma samarbete utan förtroende krävs att 
detta tvingas fram med hjälp av en strikt hierarki eller kontrollmekanismer 
av olika slag (Mayer et al, 1995). Detta är inget som vi sett förekommit 
inom gruppen. Sättet på vilket projektmedlemmarna talar om varandra 
vittnar istället om en hög förtroendenivå och att denna också är grunden till 
det lyckade samarbetet. Många sade uttryckligen att de litade på varandra 
och att det fanns en trygghet redan från början. De menar att ett så pass 
stort projekt, där alla är specialiserade på sin sak, kräver att man verkligen 
vågar lämna över. Även projektmedlemmarnas agerande gentemot 
varandra tyder på förtroende. Som exempel kan nämnas situationen där en 
av projektmedlemmarna säger till scenografen att lamporna på scen ska 
lysa klockan tre. Utan att övervaka eller fråga om de kommer att lysa så 
utgår personen ifrån att så är fallet. Det finns på något sätt ingen anledning 
att tvivla, och agerandet är väldigt talande för hur projektmedlemmarna 
överlag behandlat varandra. Med Munns (1995) resonemang är även 
avsaknaden av konflikter och gruppens rika informationsflöde, där ingen 
visade benägenhet att hålla inne med information, tecken som tyder på ett 
förtroendefullt samarbete. 

Vi vill med detta mena att såväl samarbetsviljan som förtroendet var högt 
inom gruppen. Det fanns ett initialt förtroende som snabbt växte sig större 
under tiden som projektmedlemmarna arbetade tillsammans. Hur kan vi 
förklara etableringen av förtroende inom projektgruppen? 

5.2.1  Att lägga ett pussel 

Förekomsten av risk och beroende är viktiga villkor för att förtroende ska 
uppstå eftersom förtroende inte behövs om individen inte befinner sig i en 
situation där den är sårbar (Rousseau et al 1998). I projektgruppen är 
förekomsten av denna sårbarhet främst tydlig genom att Melodifestivalen 
är ett projekt där många små delar ska byggas ihop för att bilda en 
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fungerande helhet. Projektmedlemmarnas arbetsuppgifter kan utföras mer 
eller mindre separat, men de är också i det närmaste betydelselösa utan 
övriga medlemmars insatser. En av medlemmarna liknar projektet vid ett 
pussel, där alla bitar är lika viktiga för att nå ett lyckat slutresultat. Ett 
förstklassigt artisturval är till exempel inte mycket värt utan en estetiskt 
tilltalande scenografi, ett kompetent kamerateam eller presskonferenser 
som ger festivalen betydelsefull uppmärksamhet i media. Det faktum att de 
olika projektmedlemmarna var beroende av varandra för att uppfylla sina 
egna och organisationens mål, det vill säga en lyckad Melodifestival, visar 
på det behov av förtroende som fanns inom gruppen. Att gruppen dessutom 
var tvingade att vara klara på utsatt datum och levde under ständig tidspress 
ställde krav på att förtroendet var tvunget att etableras snabbt. 

På samma sätt som projektgruppens funktioner är bitar i ett stort 
festivalpussel så kan etablerandet av förtroende ses som ett fenomen 
bestående av flera kompletterande faktorer. Vi hävdar att faktorerna 
tillsammans samverkat för att snabbt etablera förtroende inom 
projektgruppen. När i tiden samt i vilken grad de olika faktorerna påverkat 
processen varierar. Vissa har haft störst betydelse i initialskedet av 
projektet och i viss mån även innan projektstart medan andra varit viktiga 
under en längre tid. Man kan också uttrycka det som att vissa har varit 
viktiga för etablerandet av det initiala förtroendet och andra för att detta 
skulle stärkas. Innan diskussionen kring dessa faktorer tar sin början vill vi 
uppmärksamma det faktum att förtroende kan ses som ett tudelat begrepp. 

5.3 Två dimensioner av förtroende 

Tillmar (2002) för ett resonemang där hon ser förtroende som ett tudelat 
fenomen. Författaren menar att det dels kan finnas förtroende för en annan 
parts välvilja (good will) dels förtroende för en annan parts kompetens 
(competence). Med välvilja menar hon ”en öppenhet, ärlighet och 
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benägenhet att tänka på det kollektiva” (s. 55). Kompetens förklarar hon 
som ”den andra partens möjlighet att prestera i enlighet med det som 
överenskommits” (s. 55). Tillmar (2002) fokuserar på affärsrelationer och 
har därmed ett interorganisatoriskt perspektiv, men vi finner resonemanget 
intressant även i det här sammanhanget. 

Analysen av förtroendeetableringen i Melodifestivalens projektgrupp 
väckte tankar kring idén att förtroende har två dimensioner. Vi hävdar att 
förtroende för en annan projektmedlem kan delas upp i dels förtroende för 
personens engagemang, dels förtroende för personens kompetens. 
Förtroende för engagemang påminner om det Tillmar (2002) kallar 
goodwill och syftar på en tilltro till att personen är intresserad av och 
framförallt villig att samarbeta och göra sitt yttersta för projektet. 
Förtroende för kompetens handlar om en tilltro till att personen har 
förmågan och kompetensen som krävs. I Tillmars (2002) definition av 
kompetens kan utläsas att den andra parten ska agera i enlighet med det 
som överenskommits, det vill säga enligt det kontrakt som upprättats. I 
fallet med projektgruppen kan man inte tala om något formellt avtal som 
ska hållas. Det handlar istället om att personen ska ha kompetens att utföra 
uppgiften.  

Förtroende för engagemang och förtroende för kompetens kan ses som två 
sidor av samma mynt. Vi menar att båda dessa dimensioner var viktiga för 
projektmedlemmarnas benägenhet att lita på varandra. Det krävdes dels en 
tilltro till personens vilja att utföra uppgiften på det sätt som var bäst för 
projektet, dels en tilltro till dennes förmåga att verkligen klara av det. 

De faktorer som vi anser ha bidragit till etableringen av förtroende inom 
projektgruppen och som kommer att presenteras i den fortsatta analysen, är 
kopplade till en eller båda av dessa dimensioner. De flesta har koppling till 
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båda, det vill säga bidrog till förtroendet för såväl kompetens som 
engagemang.  

5.4 Faktorer för ett snabbt etablerat förtroende 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera de olika faktorer som vi anser har 
bidragit till etablerandet av förtroende i projektgruppen. 

5.4.1  Tidigare samarbeten 

En av de första saker som vi märkte i vår studie var att den typiska teorin 
om temporära organisationer som den beskrivs av bland annat Lundin och 
Söderholm (1995) och Goodman och Goodman (1976) i vissa aspekter inte 
helt speglar verkligheten inom Tv-branschen. Teorierna målar upp en bild 
av en projektgrupp där projektmedlemmarna aldrig arbetat med varandra 
tidigare och antagligen inte kommer att göra det igen. Detta var inte fallet i 
Melodifestivalen. Flera av projektmedlemmarna hade arbetat tillsammans i 
tidigare projekt och hade genom dessa tidigare samarbeten redan etablerat 
ett förtroende för varandra. Samtidigt ser vi att alla medlemmar i projektet 
skulle arbeta med personer som de inte hade träffat tidigare. Tidigare 
samarbeten kan därför inte helt förklara förtroendet som etablerades i 
gruppen. Det blir nödvändigt att gå vidare och finna andra förklarande 
faktorer för att få en fullständig bild. 

5.4.2  Nätverk och rykte 

Det faktum att flera projektmedlemmar hade arbetat tillsammans i tidigare 
projekt är också ett tydligt tecken på att det finns ett nätverk där de som 
arbetar med Tv-produktion ingår. Det har framkommit att det är vanligt att 
de som arbetar med Tv-produktion hoppar runt mellan olika kanaler och 
produktionsbolag. En person som börjar sin karriär som anställd på 
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Sveriges Television kan mycket väl övergå till att bli frilans för att sedan 
avsluta sin yrkesverksamhet på en annan kanal. Rörligheten inom nätverket 
är stor och projekten inom Sveriges Television sammansätts ofta av en 
blandning av fast personal och frilansare. Nätverket består därför av såväl 
frilansare som fast anställda inom olika produktionsbolag och kanaler. 

Samtliga av dem som arbetat med Tv-produktion i ett antal år säger sig ha 
bra kunskap om övriga personer i branschen. Anledningen till detta är både 
det vi nämnde ovan, nämligen att folk hoppar runt mycket mellan olika 
arbetsplatser, men även att det pratas en hel del inom branschen om olika 
projekt och de människor som är med i dem. Att folk känner till varandra 
så väl anser vi vara ett tecken på att det totala nätverket inte är särskilt stort.  

Vikten av ett gott rykte 
Liksom Ekinsmyth (2002) visar på ryktets betydelse för frilansare inom 
tidningsbranschen i England, kan vi se att ryktet är av vikt även för dem 
som arbetar med Tv-produktion i Sverige. Flera av projektmedlemmarna 
berättar att ett gott rykte är viktigt för att bli utvald till olika projekt, något 
som även bekräftas av projektledaren som beskriver hur han och hans 
kollegor hela tiden tipsar varandra när det är dags att rekrytera medarbetare. 
Mycket tyder på att ryktet är viktigare för frilansare än för dem som är fast 
anställda. En frilansande projektmedlem beskriver ett bra rykte som en 
förutsättning för att överleva. De som är fast anställda på exempelvis 
Sveriges Television har en viss trygghet i att anställningen många gånger 
finns kvar trots en mindre bra insats. En dålig insats kan dock få negativa 
konsekvenser även för dem genom att risken finns att de inte får arbeta med 
några roliga projekt.  

Projektmedlemmarnas rykte i kombination med storleken på nätverket 
anser vi vara en av de faktorer som påverkat etablerandet av förtroende i 
projektgruppen. Genom att nätverket är relativt litet är 
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projektmedlemmarna också sårbara vad gäller sitt rykte. Om en person 
utnyttjar någon eller bryter ett förtroende så vet de att det lätt sprids till 
andra aktörer i nätverket, det vill säga till andra personer inom Tv-
branschen. Detta är något som vi tror gjort det lättare för 
projektmedlemmarna att, medvetet eller omedvetet, våga lita på varandra 
och därmed ge varandra förtroende. Resonemanget känns igen hos 
Meyerson et al, (1996) som menar att en situation som denna gör att 
projektmedlemmarna förväntar sig att övriga i gruppen är rädda om sitt 
rykte och därför aktar sig för att utnyttja givna förtroenden. 

De rykten som florerade inom nätverket påverkade också etableringen av 
förtroende på ett annat sätt. Projektmedlemmarna berättar att de, baserat på 
vad de hade hört om övriga medarbetare, hade en god uppfattning om 
varandras kompetens och meriter. Bland annat säger en projektmedlem att 
antingen så hade han arbetat med personerna tidigare eller så bara visste 
han att de var bra. Ryktena indikerade att projektmedlemmarna var duktiga 
yrkesmänniskor, vilket också underlättade för projektmedlemmarna att lita 
på varandras skicklighet. Ryktena hjälpte till att bestämma övriga 
individers trovärdighet och fungerade på detta sätt som ett relationsbaserat 
förtroende i andra hand (McKnight et al, 1998). Det faktum att ryktena 
främst kretsade kring en medlems skicklighet och prestationer i tidigare 
projekt påverkade de främst förtroendet för personens kompetens. Vi vill 
också hävda att ryktenas effekt på förtroendet var störst i initialskedet av 
projektet. När projektmedlemmarna arbetat tillsammans ett tag kunde de, 
istället för andrahandsinformation, använda sig av förstahandsinformation 
för att bestämma de andras trovärdighet.  

En viktig sak att påpeka är det faktum att rykten kan verka åt andra hållet, 
det vill säga hämma etablerandet av förtroende inom en grupp. Om någon 
av medlemmarna hade haft ett dåligt rykte hade detta kunnat få motsatt 
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effekt genom att det försvårat för övriga medlemmar att initialt känna 
förtroende för denna person. 

5.4.3  Gemensamma föreställningar 

Genom att projektmedlemmarna agerar inom ramen för ett nätverk kommer 
vi in på en annan faktor som är intressant ur förtroendesynpunkt. Sydow 
och Stabers (2002) studier av Tv-projekt i Tyskland vittnar om hur olika 
normer och oskrivna regler kan flytta sig mellan projekt inom ett 
projektnätverk och på så sätt underlätta skapandet av samarbete i nya 
projekt. Kan vi genom projektmedlemmarnas berättelser identifiera 
företeelser som flyttar sig mellan Tv-projekt och kan dessa, förutom att 
underlätta samarbete, även påverka etablerandet av förtroende? Vi menar 
att det finns vissa företeelser som av projektmedlemmarna ses som typiska 
för Tv-projekt och genom att de ständigt återkommer och medlemmarna 
ser dem som normala tolkar vi dem som gemensamma föreställningar som 
flyttar sig mellan olika projekt. De är tre till antalet och vi har valt att ge 
dem namnen lagarbete, arbetsmetoder och arbetsmiljö. 

Lagarbete 
En tydlig gemensam föreställning som vi har identifierat genom 
projektgruppen är att arbete i Tv-projekt karaktäriseras av lagarbete. För att 
kunna arbeta med Tv-produktion måste man ha en vilja att åstadkomma 
något tillsammans med andra, en vilja att samarbeta för att nå det 
gemensamma målet. Ett effektivt samarbete kräver i sin tur att man litar på 
varandra och vågar tro att alla drar sitt strå till stacken. En projektmedlem 
uttrycker att man i ett sådant här sammanhang måste utgå ifrån att folk är 
kompetenta. Vi upplever att projektmedlemmarna tack vare tidigare projekt 
såg lagarbete som något normalt och att de var på det klara med att ett 
lyckat resultat kräver ömsesidig tillit. Det här anser vi vara en av 
förklaringarna till att många direkt vid projektstart uppvisade en mycket 
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positiv inställning till övriga medlemmar. Vi påstår att det fanns en 
gemensam föreställning om att man måste våga känna tilltro till både 
andras kompetens och engagemang för att lyckas med den här typen av 
projekt. 

Något som vi anser har bidragit till att lagarbete har blivit en norm eller 
gemensam föreställning vid arbete i Tv-projekt är att människor som inte 
delar denna föreställning eller som inte klarar av att arbeta i enlighet med 
den gallras ut. En projektmedlem berättar hur det kommit personer till 
Sveriges Television som sedan försvunnit då de inte klarade av att arbeta 
tillsammans med så många människor. När detta sker blir endast de som 
anpassar sig till normerna kvar vilket i sin tur leder till att normerna 
reproducerad och förstärks. 

Arbetsmetoder 
En annan aspekt som är av intresse när vi talar om gemensamma 
föreställningar handlar om de typiska arbetsmetoder som användes i 
projektet. Enligt Alvesson (2001) kan normer i en organisation eller grupp 
ta sig uttryck i gemensamma föreställningar om hur arbetet ska gå till. I 
fallet med Melodifestivalen fanns det en sådan gemensam föreställning 
som var kopplad till det faktum att det var en programserie som skulle 
direktsändas. Vi kan se att arbetsmetoderna följde såväl formella 
bestämmelser som informella sådana. Produktionsplanerna som gjordes i 
november var projektets formella mall som satte upp riktlinjerna för 
gruppens arbete. Produktionsplaner av den här typen är något som alla 
direktsända produktioner arbetar efter och som därför upplevdes som något 
naturligt och självklart. Informella bestämmelser ser vi exempel på i 
betydelsen av att hålla olika deadlines. Förutom nedskrivna deadlines hade 
gruppen många outtalade sådana, som projektmedlemmarna visste att de 
var tvungna att hålla för att tillsammans kunna ro projektet i hamn. Det 
faktum att de flesta projektmedlemmarna hade arbetat länge i branschen 
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förde med sig att normerna följdes med automatik. En medarbetare 
uttrycker exempelvis att man vet vad som ska göras efter att man arbetat ett 
tag i branschen. Projektmedlemmarna kunde också förvänta sig att övriga 
medlemmar var bekanta med arbetsmetoderna vilket gav ökad trygghet. 

Arbetsmiljö 
Förutom förekomsten av lagarbete och specifika arbetsmetoder har vi också 
kunnat se att det inom Tv-projekt råder vissa beteendenormer. Det finns 
med andra ord gemensamma föreställningar kring hur man beter sig i en 
projektgrupp. Vad som sägs nu gäller framförallt nöjesproduktioner då 
projektmedlemmarna framförallt pratar om denna typen av projekt. Vi 
hävdar att det finns en förväntan att man som projektmedlem ska vara 
öppen och spontan och bjuda på sig själv. Detta kan kopplas till att 
arbetsmiljön i nöjesprojekt ofta domineras av en informell och familjär 
atmosfär. Associationer till familjen återkommer hos flera 
projektmedlemmar och samarbetet i Melodifestivalen framställs som 
intensivt och nära. Projektgruppens skämt om varandra och om andra 
människor i branschen vittnar om en intern humor som hela tiden var 
närvarande och som flera projektmedlemmar ser som vanligt 
förekommande i just nöjesprojekt. Något annat som uppges vara frekvent 
förekommande i nöjesprojekt är att det läggs stor vikt på roliga och festliga 
aktiviteter. I Melodifestivalens projektgrupp är den gemensamma ölen på 
fredagarna ett tydligt exempel på detta. 

Skapandet av normaltillstånd 
Vad vill vi då säga med detta? Förutom att de gemensamma 
föreställningarna underlättat arbetet inom gruppen vill vi hävda att de även 
har underlättat etableringen av förtroende. Nyckelordet i det här 
sammanhanget är trygghet. Såväl McKnight et al (1998) som Rousseau et 
al (1998) nämner trygghet som en viktig faktor för att en individ ska våga 
ta risken att agera förtroendefullt mot en annan. Genom att såväl 
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arbetsmetoder som arbetsmiljö överensstämde med vad 
projektmedlemmarna var vana vid menar vi att det skapades en 
trygghetskänsla redan i början av projektet. McKnight et al (1998) 
använder sig av begreppet normaltillstånd, vilket speglar situationen 
tämligen bra. Då normerna reproducerades och projektmedlemmarna 
upplevde miljön som normal var det också lättare att lita på övriga 
medlemmar inom gruppen. 

5.4.4  Ett rolldrivet förtroende 

I ett tillfälligt och tidspressat projekt som Melodifestivalen menar 
Meyerson et al (1996) att interaktionen individer emellan sker genom 
yrkesrollerna snarare än de olika personernas personligheter. På grund av 
detta är just yrkesrollerna och i synnerhet förväntningarna på dessa av stor 
vikt för förtroendeskapandet i temporära organisationer. Att det initiala 
förtroendet som infann sig i Melodifestivalens projektgrupp var rolldrivet 
snarare än personlighetsdrivet anser vi oss kunna se ganska klart. En 
projektmedlem uttrycker att förtroendet för att övriga medlemmar kunde 
sitt jobb fanns där redan vid projektstarten medan förtroendet för dem som 
individer först kom senare. Flera andra vittnar om den höga 
professionalism som präglade projektet och att tilliten till en början inte 
sträckte sig utanför befattningarnas gränser. Det här anser vi tyda på att 
interaktionen mellan projektmedlemmarna främst skedde genom 
yrkesrollerna och att förtroendet också var starkt relaterat till dessa. Låt oss 
titta närmare på hur yrkesrollerna och förväntningarna på dessa påverkade 
förtroendet.  

Tydliga roller och rollförväntningar 
För att ett interagerande mellan olika yrkesroller ska fungera 
förtroendebyggande är det viktigt att rollerna är tydligt definierade. Detta 
eftersom definitionerna styr förväntningarna på de olika rollerna och 
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otydliga roller leder till oklara förväntningar. (Meyerson et al, 1996; 
Grabher, 2002) Projektmedlemmarna anser överlag att yrkesrollerna inom 
projekten på Sveriges Television är tydliga, vilket även var fallet i 
Melodifestivalen. En bidragande orsak till projektets klara roller var de 
nedskrivna befattningsbeskrivningar som angav varje persons 
arbetsuppgifter och ansvarsområden och som delades ut till samtliga i 
samband med den första kickoffen. En annan förklaring anser vi vara att så 
gott som alla hade arbetat åtskilliga år inom branschen och att flertalet 
medarbetare även hoppat runt och testat olika yrkesroller. Detta har lett till 
de fått en bra bild av hur ett Tv-program byggs upp och vad olika 
funktioner bidrar med.  

De klara rollerna gjorde att projektmedlemmarna hade tämligen klara 
förväntningar på varandra när de steg in i projektet. I takt med att 
förväntningarna uppfylldes och medarbetarna agerade i enlighet med rollen 
så stärktes också förtroendet för denna person. Med detta vill vi mena att en 
så kallad positiv förtroendespiral (Munns, 1995) skapades. Munns (1995) 
menar att det är agerandet precis i början av ett samarbete som är viktigast 
för att skapa den positiva spiralen. Vi vill dock betona att det är viktigt att 
projektmedlemmarna fortsätter att agera i enlighet med förväntningarna för 
att vidmakthålla förtroendet. Likaså är det viktigt att de personer som är 
inblandade har samma uppfattning om vad som kan förväntas av olika 
yrkesroller. Om en roll inte är klart definierad är sannolikheten stor att det 
uppstår problem. Förutom att konflikter kan uppkomma på grund av att 
rollen uppfattas olika så kan även förtroendeprocessen hämmas. Vi ser 
tecken på detta i projektgruppen då somliga medlemmar hävdar att de vid 
ett par tillfällen tvivlat på en annan medlem på grund av att denna inte levt 
upp till förväntningarna. Det handlar dock inte om ett ifrågasättande av 
denna persons kompetens, utan orsaken till tvivlet har sin grund i att de helt 
enkelt inte varit överens om vem som ska göra vad. Tack vare tydliga roller 
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har detta bara förekommit i ringa omfattning inom projektet och därmed 
inte hämmat förtroendeskapandet i någon större utsträckning.  

Gränser för förtroendet 
Som konstaterat så fanns det tydliga förväntningar på de olika yrkesrollerna 
i projektet. Detta betyder att projektets olika yrkesroller också förknippades 
med olika saker. Utifrån projektmedlemmarnas skildringar förefaller 
motsättningen mellan kreatörer och administratörer vara en vanlig 
problematik inom Tv-produktion, vilket vi även ser spår av i 
Melodifestivalens projektgrupp. Erfarenheter från tidigare projekt gjorde 
att många, som i det här sammanhanget tillhör den administrativa skaran, 
förväntade sig att kreatörernas ekonomiska tänkande och förmåga att 
rapportera inte var speciellt stor. Produktionsekonomen berättar hur hon 
aldrig kunde känna sig riktigt lugn och lita på att alla berättade för henne 
om vad som hände rent kostnadsmässigt inom projektet. Både kreatörer och 
administratörer vittnar om kreatörernas bristande förmåga till struktur och 
ordning samt svårigheterna att förmedla information på ett sätt som 
tillfredsställde administratörerna. Här kan vi se en intressant företeelse 
beträffande förtroendet för kreatörerna. Vi hävdar att det fanns förtroende 
för kreatörernas kompetens att utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter; att 
artistansvarig skulle plocka fram de bästa artisterna, att redaktören skulle 
skriva strålande manus och att koreografen skulle skapa estetiska uttryck på 
scenen etcetera. Däremot fanns det inte förtroende för att de skulle ha ett 
betryggande kostnadstänkande eller ett strukturerat sätt att rapportera. 
Förtroendet hade alltså gränser som var starkt kopplat till vilken sorts 
beteende som förknippades med yrkesrollen. 

I årets projektgrupp fanns det ett större ekonomiskt tänkande hos flera av 
kreatörerna än det normalt gör i Tv-projekt. Munns (1995) menar att om en 
person i en yrkesroll som inte anses vara förtroendefull agerar på ett 
förtroendefullt sätt så kommer detta ha en positiv påverkan på förtroendet. 
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Hans teori skulle innebära att ett förtroende avseende kostnadstänkandet 
borde ha skapats mellan administratörerna och kreatörerna. Så har dock 
inte skett och vi ifrågasätter därmed Munns (1995) resonemang. 
Produktionsekonomen uppger att hon inte hade förtroende för kreatörernas 
kostnadsrapportering trots att rapporteringen fungerat klart bättre i detta 
projekt än den normalt brukar göra. Vi anser att detta kan bero på att 
förväntningarna som finns på kreatörernas yrkesroller avseende 
kostnadsrapportering är så starka att ett agerande som avviker positivt från 
detta inte räcker för att ett förtroende ska etableras.  

5.4.5  Projektets status 

Melodifestivalen är inte vilket Tv-projekt som helst. Det är ett av Sveriges 
Televisions största flaggskepp med en rik tradition och historia i kölvattnet. 
Flera projektmedlemmar vittnar om den speciella glöd som fanns i 
projektet och den positiva anda som kom av att alla visste att de gjorde 
något stort och bra. Kan det faktum att projektet var just Melodifestivalen 
påverkat etablerandet av förtroende inom projektgruppen? 

Ett prestigefyllt och populärt projekt 
Att projektet arbetade i medvind är en faktor som inte är oviktig som stöd i 
den förtroendeetablerande processen. I och med tidigare års framgångar har 
Melodifestivalen blivit ett projekt som det anses både prestigefullt och 
roligt att arbeta med. Projektmedlemmarna berättar att de som blivit 
utvalda är personer som de vet är erkänt duktiga och som dessutom har 
lång erfarenhet i branschen. Vi vill mena att medlemmarnas vetskap om de 
höga krav som ställdes för att bli invald skapade mindre anledning att 
tvivla på övriga medarbetares kompetens. Effekten torde bli den motsatta i 
projekt som inte är åtråvärda att deltaga i. Förväntningarna på övriga 
medlemmars kompetens borde i dessa fall vara lägre. Vad gäller årets 
Melodifestival uttryckte flera projektmedlemmar en övertygelse över att 
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alla i projektet var proffs. Projektets speciella ställning kunde på detta sätt 
fungera som stöd för att förtroende för andras kompetens skulle finnas 
redan när arbetet satte igång. 

Hög motivation 
En annan företeelse som utmärker Melodifestivalen var den enorma 
motivation som genomsyrade gruppen och som av många ansågs bottna i 
det faktum att de arbetade med just Melodifestivalen. De flesta inspirerades 
av evenemangets storlek och popularitet och några beskriver till och med 
sin relation till festivalen som en förälskelse. Med tanke på den höga 
personliga motivationsnivån säger flera medarbetare att de förväntade sig 
att de andra projektmedlemmarna skulle känna sig lika manade och tycka 
att det var lika roligt att arbeta med Melodifestivalen som de själva. 
Motivationen förde med sig förväntningar på att alla skulle göra sitt allra 
bästa och agera tillsammans mot samma mål. Någon säger att det inte fanns 
anledning att misstro folk när engagemanget inom gruppen var så 
uppenbart och så stort. Av den här anledningen menar vi att medlemmarnas 
höga personliga motivation bidrog till stärkandet av förtroendet för övrigas 
engagemang och samarbetsvilja. 

5.4.6  Projektledaren 

Vi har så här långt identifierat flera faktorer som betydelsefulla för ett 
snabbt etablerande av förtroende i projektgruppen. En viktig faktor som vi 
ännu inte diskuterat, men som vi anser vara synnerligen intressant i denna 
process, är projektledaren. Projektledarens roll beträffande 
förtroendeskapande i temporära organisationer är inte speciellt 
uppmärksammad i litteraturen. Det finns flera teorier som redogör för vad 
en projektledare kan göra för att skapa förtroende för sig själv som ledare, 
men mycket få idéer om hur denne medverkar för att snabbt etablera 
förtroende inom den större gruppen, det vill säga projektmedlemmarna 
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emellan. Vår studie av Melodifestivalen visar att projektledaren har stor 
betydelse i denna process. Innan vi tittar närmare på detta förs en kort 
diskussion kring huruvida medarbetarna hade förtroende för projektledaren 
eller inte. 

Fanns förtroende för projektledaren? 
För att projektledaren ska kunna medverka till etablerandet av förtroende 
inom projektgruppen anser vi att det är viktigt att medarbetarna har 
förtroende för denna person. Detta eftersom personens handlingar annars 
får mindre legitimitet och därigenom mindre genomslagskraft. Att 
förtroendet var högt i projektets slutskede styrks av det faktum att många 
projektmedlemmar uppgav sig vilja arbeta med Melodifestivalen även 
nästa år såvida projektledaren är den samma. I fråga om förtroendet för 
projektledaren i inledningsskedet av projektet är det värt att föra en liten 
diskussion. 

Som vi tog upp tidigare hade hälften av projektmedlemmarna arbetat med 
projektledaren tidigare och därmed hunnit få ett förtroende för honom 
redan innan projektet satte igång. Av större intresse att notera är då att även 
de som inte hade personlig erfarenhet av projektledaren uppgav att det 
fanns förtroende för honom redan vid projektets start. Det faktum att 
uppdragsgivaren hade givit honom ansvar att leda festivalen ytterligare ett 
år anser vi medverkade till detta. Vi har tidigare berättat hur viktigt det är 
att som projektmedlem göra bra ifrån sig för att bli invald i nya projekt. 
Detta gäller i synnerhet för frilansare och naturligtvis omfattas även 
projektledaren av denna praxis. Hade han inte styrt skeppet med framgång 
året innan hade han knappast blivit tillfrågad att göra det ytterligare en 
gång, speciellt inte med tanke på att det är ett av Sveriges Televisions 
största nöjesprojekt. Med anledning av detta anser vi att 
projektmedlemmarna kände sig säkra på att projektledaren var såväl erfaren 
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som kompetent vilket i sin tur gjorde det lättare att känna förtroende för 
honom och lita på hans kapacitet. 

En annan faktor som vi tror kan ha bidragit till förtroendet för 
projektledaren i initialskedet i projektet är det faktum att han inte var 
anställd på Sveriges Television. Flera medarbetare uppgav att han tack vare 
en position som frilansare inte var låst vid de tanke- eller handlingssätt som 
formats inom organisationen. En projektmedlem uppger att det kan 
underlätta att ta in en projektledare externt genom att den övriga 
projektgruppen har ett mer neutralt förhållningssätt till denna person. 
Medarbetarna var även medvetna om att projektledaren hade en bakgrund 
som ekonom och VD och därmed hade en bredare bas än många andra 
projektledare inom organisationen. Detta anser vi ytterligare stärkte tilliten 
till projektledarens kompetens. 

I likhet med förtroendet som etablerades i projektgruppen vill vi hävda att 
förtroendet för projektledaren fanns initialt och sedan växte sig starkare. 
Frågan vi nu ställer oss är på vilket sätt projektledaren medverkade till 
etablerandet av förtroende inom projektgruppen. 

Sammansättning av gruppen 
En första aspekt att titta närmare på handlar om sättet på vilket 
projektledaren satte ihop projektgruppen. Meyerson et al (1996) menar att 
om det finns förtroende för den person som sätter samman gruppen så ökar 
detta också sannolikheten för att projektmedlemmarna ska känna 
förtroende för varandra. Författaren pratar inte specifikt om projektledaren 
men eftersom det ofta är projektledaren som är drivande vid 
gruppsammansättningen av ett Tv-projekt anser vi att resonemanget kan 
kopplas till denna person. 

Ett flertal uttalanden från projektmedlemmarnas sida pekar på att det fanns 
förtroende för projektledaren i detta avseende. Medarbetare som var 
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involverade i 2003 års Melodifestival vittnar om en bra projektgrupp med 
såväl kompetenta som engagerade medlemmar. En annan medarbetare, som 
arbetat tillsammans med projektledaren på ett annat företag, menar att han 
har en speciell förmåga att sätta ihop en grupp så att det skapas en mysig 
stämning. Med goda erfarenheter i bagaget menar vi att dessa personer 
kunde förvänta sig en lyckad gruppsammansättning också i detta projekt. 

Även de som inte tidigare hade arbetat tillsammans med projektledaren 
uppvisade en tillit på denna punkt och uttryckte en vetskap om att 
projektledaren valt väldigt duktiga människor. En projektmedlem påpekade 
att om projektledaren litar på att medlemmarna är bra så får övriga också 
lita på det. Det faktum att projektmedlemmarna hade förtroende för 
projektledaren och dennes förmåga att välja rätt personer anser vi 
underlättade förtroendeskapandet även projektmedlemmarna emellan. Vi 
ser alltså detta som en av anledningarna till att de vågade lita på varandra, i 
synnerhet beträffande kompetens och förmåga, redan i projektets 
initialskede. 

Att skapa laganda och känslan av att platsa 
Trygghet är något som både Rousseau et al (1998) och McKnight et al 
(1998) tar upp som en förtroendebyggande kraft. En person som är trygg 
blir också mer benägen att känna tillit. Om så är fallet borde det vara viktigt 
att skapa en stämning och arbetsmiljö i vilken projektmedlemmarna känner 
just trygghet. Har projektledaren gjort något aktivt för att medverka till 
ökad trygghet och har det i så fall haft någon inverkan på förtroendet inom 
gruppen? 

En av de första sakerna som projektledaren gjorde var att noga förklara för 
medarbetarna i samband med rekryteringen att till Melodifestivalen 
kommer bara dem som är verkligt kompetenta och har mycket erfarenhet. 
Vetskapen om att vara speciellt utvald menar vi kan ha ökat så väl 
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tryggheten som känslan av att platsa i gruppen. Projektledarens agerande i 
detta läge kan därmed ses som en bidragande orsak till etableringen av 
förtroendet inom gruppen. 

Projektledaren tog även initiativ till två kickoffer, som båda genomfördes i 
tämligen kritiska ögonblick. Den första var för redaktionen och den hölls i 
slutet av oktober innan samtliga hade anlänt till projektet. Att trots detta 
samla alla för att tillsammans gå igenom mål och vision signalerade starten 
på det enorma lagarbete som väntade. En av projektmedlemmarna 
beskriver den härliga känslan som infann sig då han fick höra låtarna och 
hur han blev meddragen i den entusiasm som fanns. Kickoffen hjälpte till 
att bryta isen och gav förutsättningar för medarbetarna att lära känna 
varandra. Projektledaren markerade tydligt att den lilla gruppen om sju 
personer nu omfattade 25 och att projektet var ett stort teamwork där allas 
insats var lika viktig. Samtliga dessa omständigheter anser vi påverkade 
förtroendeskapandet inom gruppen då de lade grunden för en stark vi-
känsla vilket också minskade benägenheten att misstro andra. Genom att 
projektmedlemmarna gjordes medvetna om viljan och intresset som 
präglade gruppen vill vi mena att de också fick ett större förtroende för de 
övriga medlemmarnas engagemang. 

Den andra kickoffen genomfördes tre månader senare, i slutet av januari. 
Den här gången var inte bara projektgruppen med, utan nu deltog även 
personal från SVT Teknik och EMA Telstar. Alla som på någon sätt var 
involverade i den stundande turnén bjöds in. Det här var projektledarens 
sätt att visa att den tidigare gruppen om 25 personer plötsligt hade vuxit till 
en stor grupp som skulle realisera det som byggts upp under så många 
månader. Etableringen av förtroende mellan medarbetarna i projektgruppen 
anser vi inte påverkades nämnvärt av den andra kickoffen eftersom de vid 
det här laget redan hade arbetat tillsammans i minst två månader och 
därmed hade fått god insikt i varandras engagemang och kompetens. Vi 
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tror däremot att den kan ha haft effekt på förtroendet inom den större 
turnégruppen, men då detta ligger utanför syftet för denna uppsats kommer 
vi inte att analysera detta närmare. 

En icke-auktoritär ledarstil 
Projektledaren har genomgående haft en icke-auktoritär ledarstil där det 
funnits stort utrymme för medarbetarnas egna idéer och arbetsmetoder. 
Projektmedlemmarna beskriver hur han omedelbart gav dem fullt ansvar 
för arbetet samtidigt som han alltid fanns tillgänglig för stöd och hjälp. 
Projektledaren visade genom detta agerande att han litade på medarbetarna 
och vi anser att det även underlättade förtroendeskapandet medarbetarna 
emellan. Resonemanget kan kopplas till Munns (1995) som pekar på vikten 
av att ledaren föregår med gott exempel för bildandet av en positiv 
förtroendespiral. 

En indirekt påverkan 
En anledning till att vi ser projektledarens roll som stor i etablerandet av 
förtroende inom gruppen är tack vare att han indirekt påverkat många av de 
andra faktorerna. Vi har tidigare hävdat att existensen av gemensamma 
föreställningar beträffande arbetsmetoder och arbetsmiljö skapade en trygg 
miljö som underlättade etableringen av förtroende. Vi vill hävda att 
projektledaren har del i att dessa normala och trygga förhållanden formades. 
Det var han som bestämde kontorets utformning och lade upp arbetet efter 
den mall som alla kände igen. Även vad gällde skapandet av stämningen i 
projektet var projektledaren delaktig. En medarbetare menar att det 
troligtvis var projektledarens fingerkänslighet som satt ihop den goda 
stämningen inom gruppen och det beskrivs hur han tog initiativ till 
middagar och andra aktiviteter. 

Utöver detta är projektledaren genom upprättandet av utförliga 
befattningsbeskrivningar delaktig projektets tydliga rollfördelning. Han har 
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också med hjälp av frekventa redaktionsmöten och ett öppet 
kontorslandskap uppmuntrat till projektets rika informationsflöde. Som vi 
skrivit tidigare minskade detta osäkerheten i projektet och underlättade för 
projektmedlemmarna att få bekräftelse på varandras insatser. 

5.4.7  Att prioritera helheten  

Att se till helheten och att vara medveten om hur de olika delarna hänger 
ihop är något som projektmedlemmarna menade var viktigt för att 
Melodifestivalen skulle bli ett lyckat projekt. En projektmedlem såg det 
som en plikt att förstå vad de andra i projektet gjorde och vi ser att det 
fanns en allmän vilja att sätta sig in i övriga medarbetares arbete.  

Vi kan också se att projektmedlemmarna hade en strävan att prioritera 
helheten framför de enskilda delarna. Många betonade vikten av att inte 
fokusera alltför mycket på sitt eget och att kontinuerligt se hur det stora 
projektet påverkades av olika beslut. En projektmedlem berättar hur han 
hela tiden hade allt snurrande i huvudet för att på så sätt få alla bitar att 
sättas samman. Genom att medarbetarna visade hänsyn till varandra 
uppvisades också en lojalitet mot gruppen och projektet. 
Projektmedlemmarna återkommer ofta till hur de diskuterade och hjälpte 
varandra, utan att på något sätt vara skyldiga att göra det. De gjorde det för 
projektets bästa, för möjligheten att tillsammans ro projektet i hamn. Detta 
anser vi dels vara ett tecken på det förtroende som fanns inom gruppen, 
dels något som medverkade till att bibehålla och stärka det. Det faktum att 
de överlag hade bra koll på varandras uppgifter och hur de var kopplade till 
det egna arbetet anser vi kan ha underlättat det risktagande som det innebar 
att lita på övriga medlemmar. Vetskapen om att hela projektet togs i 
beaktande gjorde det också lättare att lämna över och lita på att övriga 
skulle agera förtroendefullt. 
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5.4.8  Ett rikt informationsflöde 

I början av detta kapitel tog vi upp det rika informationsflödet och såg detta 
som ett tecken på att förtroendenivån inom gruppen var hög. Vi vill hävda 
att projektets öppna stämning med dess åtskilliga kommunikationsvägar, 
såväl formella som informella, även verkat åt andra hållet. 
Informationsflödet har även bidragit till att bibehålla och stärka förtroendet 
inom gruppen. 

Det är tydligt att alla rörde sig fritt i kontorslandskapet och 
projektmedlemmarna berättar att de ofta bollade idéer, diskuterade och 
hjälpte varandra med råd och synpunkter. Det var vanligt att spontant ropa 
ut information och det var viktigt att som projektmedlem vara uppmärksam 
på detta och försöka fånga in så mycket som möjligt av denna. Ett 
ömsesidigt utbytande av idéer beskrivs som väsentligt i ett projekt som 
Melodifestivalen med tanke på de många delarna som ska anpassas till 
varandra. Det är detta som vi anser hade en positiv påverkan på 
förtroendeprocessen. Den öppna kommunikationen gjorde att 
projektmedlemmarna blev involverade i varandras arbete utan att för den 
sakens skull ha detaljkunskap om vad övriga medlemmar gjorde. Den 
hjälpte på så sätt till att minska osäkerheten inom projektet och gjorde 
projektmedlemmarna mer säkra på att de skulle delges den information de 
behövde. Som vi skrivit tidigare är trygghet en viktig faktor för 
benägenheten att känna förtroende och vi tror att det rika 
informationsflödet bidrog till den. 
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5.4.9  Var det ett beräknande förtroende? 

Det rika informationsflödet, som bland annat möjliggjordes genom 
gruppens frekventa redaktionsmöten där varje person och arbetsgrupp 
informerade om sitt arbete, öppnade dörren för projektmedlemmarna att 
kontrollera varandras prestationer. Vi ser det därför intressant att föra en 
diskussion om huruvida förtroendet var beräknande eller inte. Själva 
innebörden av det beräknande förtroendet är att man genom en bedömning 
av en situation gör ett val att lita på en annan person för att sedan 
kontrollera om personen lever upp till förväntningarna (Rousseau et al, 
1998). 

Något som skulle kunna tyda på förtroendet var beräknande är att det till en 
början i många fall inte sträckte sig utanför befattningens gränser. Ett 
kännetecken beträffande denna form av förtroende är just att det är 
begränsat till speciella situationer (Rousseau et al, 1998). Varför vi ändå 
ställer oss skeptiska till att förtroendet var beräknande beror på att vi inte 
anser att det var frågan om en sådan medveten kontroll som ligger i 
begreppets definition. Mötena var inte i första hand till för att bevaka 
varandra. De anordnades i syfte att uppdatera varandra om vad som hände i 
projektets olika delar, för att diskutera och för att hjälpa varandra. Klart är 
dock att mötena sekundärt fungerade som forum där projektmedlemmarna 
indirekt fick bekräftelse på övriga medlemmars kompetens. På mötena var 
det knappast möjligt att mörka utan projektmedlemmarna såg svart på vitt 
om kollegorna verkligen gjorde det som väntades och krävdes. Vi menar att 
kontrollen av varandra på mötena snarare skedde indirekt än genom 
noggrant överlagda rationella val. 

Den indirekta kontrollen av varandra skedde även genom att 
projektmedlemmarna ideligen diskuterade, resonerade och hjälpte varandra. 
De blev på detta sätt involverade i varandras arbete och den dagliga 
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kontakten ökade möjligheten att se och förvissa sig om att övriga 
medlemmars insatser höll måttet. Vi kan inte se några tecken på att dessa 
möjligheter utnyttjades i ett medvetet övervakande syfte, men vi anser att 
den enkelhet som fanns i att få bekräftat att övriga projektmedlemmar var 
engagerade och kompetenta ökade projektmedlemmarnas benägenhet att 
våga lämna över och ge varandra förtroende. 
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6 En byggsats som etablerar förtroende 
I följande kapitel presenteras våra slutsatser där vi inleder med att 
redogöra för de faktorer vi identifierat som viktiga för etablerandet av 
förtroende inom projektgruppen för Melodifestivalen. I kapitlets andra 
avsnitt ämnar vi diskutera hur våra resultat kan öka förståelsen för 
förtroende i temporära organisationer.  

6.1 Förtroende i Melodifestivalen 

Projektet Melodifestivalen bestod av tre faser; en planeringsfas, en 
formuleringsfas samt en uppbyggnads- och produktionsfas (se figur nedan). 
Den tredje fasen innebar att projektgruppen blev komplett och många av 
projektmedlemmarna i denna gruppkonstellation hade inte arbetat 
tillsammans tidigare. Trots detta fanns ett initialt förtroende som snabbt 
växte sig större. Eftersom det fanns från början kan det inte kallas 
relationsbaserat. Inte heller vill vi kalla det beräknande då det inte 
baserades på rationella val och medveten övervakning. Etableringen av 
förtroendet kan istället förklaras som en kombination av ett flertal 
samverkande faktorer. Vi har valt att likna dessa faktorer vid byggstenar 
och genom att komplettera varandra gjorde byggstenarna 
projektmedlemmarna villiga att i ett tidigt skede lita på varandra. 
Förtroendet medverkade till att ett samarbete snabbt skapades inom 
gruppen. 

Uppbyggnad/Produktion FormuleringPlanering 

Figur 4: De tre faserna 
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Förtroendet för en annan projektmedlem består i dels förtroende för 
personens engagemang dels förtroende för personens kompetens. 
Engagemang och kompetens kan ses som två sidor av samma mynt där 
båda är viktiga för benägenheten att lita på denna person. Förtroende för 
engagemang syftar på att det finns en tilltro till att personen är villig och 
intresserad av att göra sitt yttersta för projektet. Förtroende för kompetens 
handlar om en tilltro till att personen har förmågan och kompetensen som 
krävs. Byggstenarna gjorde tillsammans att det etablerades förtroende för 
såväl engagemang som kompetens inom gruppen. Vi kommer nu att ge en 
kortfattad redogörelse för hur vi anser att byggstenarna gemensamt 
lyckades etablera ett förtroende inom Melodifestivalens projektgrupp. 

6.1.1  Tre byggstenar som bildar grunden 

Tre av byggstenarna förklarar det initiala förtroende som fanns inom 
projektgruppen när denna bildades. Faktorerna bildar tillsammans ett slags 
fundament som gjorde att det fanns en tilltro till andra projektmedlemmar i 
samband med att arbetet inleddes. Fundamentet åskådliggörs i figuren 
nedan och består av tidigare samarbeten, rykten inom nätverket samt 
projektets status. Tillsammans skapade byggstenarna en övertygelse om att 
medarbetarna i projektet var såväl duktiga som ambitiösa, vilket gjorde det 
lättare för dem att i ett tidigt skede lita på varandra. 

 
Rykten inom 

nätverket 

 
Projektets  

status 

 
Tidigare 

samarbeten 

Figur 5: Byggstenar som bildar fundament 
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Vissa av projektmedlemmarna hade arbetat tillsammans i andra projekt och 
tack vare dessa tidigare samarbeten hade de hunnit utveckla ett förtroende 
för varandra. Det fanns därmed ett förtroende för såväl engagemang som 
kompetens mellan dessa personer. Kortlivade projekt tillsammans med ett 
tämligen litet nätverk gör företeelsen vanligt förekommande inom Tv-
branschen. 

Branschens lilla nätverk ligger också till grund för nästa viktiga byggsten, 
den vi valt att kalla rykten inom nätverket. Ryktesspridningen gav 
projektmedlemmarna tillgång till positiv andrahandskunskap beträffande 
varandras kompetens innan gruppen började arbeta. Ryktets stora betydelse 
för att bli invald i nya projekt ökade också projektmedlemmarnas 
benägenhet att agera förtroendefullt och ökade tilltron till att andra inte 
skulle utnyttja givna förtroenden. 

Projektets status är den tredje byggstenen som påverkade förtroendet i 
projektets initialskede. Melodifestivalen, i egenskap av ett prestigefyllt och 
populärt projekt, ställde höga krav på dem som valdes in. Genom att 
medlemmarna också var medvetna om detta, skapades höga förväntningar 
beträffande övriga medlemmars kompetens och engagemang.  

6.1.2  Tre byggstenar som bygger vidare 

Byggsatsen innefattar också tre byggstenar som spelat in under en längre 
tid. Faktorerna var viktiga från det att gruppen började arbeta tillsammans 
och bidrog därmed till att snabbt bygga vidare på det förtroende som fanns 
initialt. Byggstenarna illustreras i figuren nedan och är gemensamma 
föreställningar, projektledaren samt tydliga roller och rollförväntningar. 
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Tydliga roller och 
rollförväntningar

 
Projektledaren 

 
Gemensamma 
föreställningar 

Figur 6: Byggstenar som bygger vidare 

Vi har identifierat företeelser som flyttar sig mellan olika Tv-projekt och 
som skapat gemensamma föreställningar hos projektmedlemmarna 
beträffande arbetsmetoder, beteenden och arbetsmiljöns utformning. 
Genom att förhållandena i Melodifestivalen på flera sätt överensstämde 
med dessa normer infann sig en känsla av trygghet och normalitet som 
ökade benägenheten att agera förtroendefullt gentemot övriga medlemmar.  

Den andra byggstenen har att göra med att förtroendet mellan 
projektmedlemmarna var kopplat till respektive persons yrkesroll. Genom 
att projektet hade tydliga yrkesroller och projektmedlemmarna hade tydliga 
förväntningar på dessa underlättade detta etableringen av förtroende inom 
gruppen.  

Den sista byggstenen är projektledaren som på flera sätt bidrog till 
etablerandet av förtroende inom projektgruppen. Genom att 
projektmedlemmarna hade förtroende för projektledarens förmåga att sätta 
samman gruppen, hade de också lättare att lita på att övriga medlemmar var 
engagerade och kompetenta. Projektledaren bidrog dessutom till laganda 
och trygghet och visade genom ledarstilen att han i högsta grad litade på 
projektmedlemmarna. Förutom detta påverkade han indirekt flera av 
modellens övriga byggstenar. Som exempel kan nämnas att han genom 
utförliga rollbeskrivningar bidrog till projektets tydliga rollfördelning samt 
till att skapa en arbetsmiljö som projektmedlemmarna kände sig hemma i. 
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Det faktum att det redan från början fanns förtroende för projektledaren 
ökade effekten av dennes agerande. 

Den kompletta byggsatsen illustreras i figuren nedan. Figuren tydliggör att 
det var flera byggstenar som tillsammans byggde upp förtroendet inom 
gruppen. Den visar också att detta bestod i dels förtroende för varandras 
engagemang dels förtroende för varandras kompetens. 

 
Tidigare 

samarbeten 

 
Rykten inom 

nätverket 

 
Projektets  

status 

 
Gemensamma 
föreställningar 

 
Tydliga roller och 
rollförväntningar
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Förtroende 
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Engagemang

Figur 7: En byggsats som etablerar förtroende 

6.1.3  Ett stöd för förtroendet 

Utöver de sex byggstenar som vi anser möjliggjorde etableringen av 
förtroende finns två faktorer som haft en stödjande funktion; projektets rika 
informationsflöde samt projektmedlemmarnas benägenhet att prioritera 
helheten. Samtidigt som de hade en stödjande roll är de också tydliga 
tecken på att förtroendet var högt inom gruppen. 
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Projektets rika informationsflöde i form av frekventa möten och informella 
kommunikationsvägar underlättade för projektmedlemmarna att försäkra 
sig om att rollförväntningarna uppfylldes och gav samtidigt bekräftelse på 
övriga medlemmars kompetens och engagemang. Informationsflödet 
minskade också osäkerheten i projektet och bidrog således till ökad 
trygghet. Projektmedlemmarnas benägenhet att prioritera helheten, syftar 
på att projektmedlemmarna fortlöpande hjälpte varandra och visade upp en 
lojalitet mot gruppen och projektet. Genom att tydligt visa att man 
prioriterade helheten stärktes också förtroendet för varandras engagemang. 

6.2 Förtroende i temporära organisationer 

Uppsatsen syftar till att identifiera och belysa faktorer som är viktiga för att 
förklara hur förtroende snabbt etableras i temporära organisationer. Genom 
modellen förmedlas en bild över hur fenomenet kan förklaras i ett specifikt 
projekt men modellen kan samtidigt hjälpa till att förklara förtroendets 
etablering i andra projekt. Faktorerna är formulerade som tämligen 
allmänna begrepp och kan återfinnas även i andra projekt och 
projektkontexter.  

Tidigare samarbeten, rykten och gemensamma föreställningar har alla stark 
koppling till ett speciellt nätverk bestående av olika projekt och de personer 
som är verksamma i dessa. Vi anser till exempel att Tv-branschen utgör ett 
nätverk där Melodifestivalen och dess projektgrupp ingår, men nätverk av 
detta slag återfinns även i andra projektintensiva branscher. Vi menar 
därför att dessa tre faktorer återfinns och påverkar förtroendets etablering 
också i andra projektintensiva kontexter.  

För att projektets status ska bidra till etablerandet av förtroende är det 
viktigt att det finns en allmän vetskap om vilka projekt som är åtråvärda att 
delta i och vilka krav som ställs på de medlemmar som väljs in i projektet. I 
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Tv-branschen är detta tydligt, men det är troligt att liknande omständigheter 
råder även inom andra branscher och organisationer.  

Vad gäller projektledaren anser vi faktorn vara mer eller mindre viktig i 
alla projekt. Projektledarens betydelse beror på typen av projekt och vilken 
roll som personen har. I ett tämligen litet projekt som Melodifestivalen har 
projektledaren genom närheten till projektmedlemmarna större inverkan på 
etablerandet av förtroende i jämförelse med ett större projekt. 
Projektledarens påverkan på förtroendet är också större om det är denna 
person som sätter samman gruppen. 

I sådana temporära organisationer där interagerandet mellan medlemmarna 
sker genom yrkesrollerna kommer tydliga roller och rollförväntningar vara 
en viktig faktor för etableringen av förtroende. Eftersom 
projektmedlemmarna i en temporär organisation ofta inte känner varandra 
borde ett sådant interagerande vara vanligt förekommande oavsett 
projektkontext. 

Sammanfattningsvis kan sägas att byggsatsen i sin helhet kan överföras till 
andra Tv-projekt men att många byggstenar, beroende på kontext och typ 
av projekt, också kan öka förståelsen för etableringen av förtroende i andra 
temporära organisationer. Vi anser det dock intressant att göra fler 
empiriska undersökningar i andra projektkontexter för att ytterligare öka 
kunskapen om detta fenomen. Ett annat intressant område som vi 
uppmuntrar vidare forskning inom är projektledarens roll och betydelse för 
förtroendets etablering i temporära organisationer. 
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Bilaga 1, Intervjuguide första omgången 

Bakgrundsinformation 
Hur många melodifestivaler har du medverkat i? 
I hur många melodifestivaler har du haft din nuvarande roll? 
Var är du anställd? 
Vad har du för utbildning? 
Vad har du gjort innan det här projektet? 
Hur stor del av din arbetstid läggs på melodifestivalen? 
Vem bestämmer vilka medarbetarna i funktionen ska vara? Kan du vara med och 
påverka? 
 
Arbetsuppgifter 
Vad är din nuvarande roll i melodifestivalen? 
När kommer du in i projektet? 
När kommer övriga personer i din funktion in i projektet? 
Kan du ge en kronologisk beskrivning av dina arbetsuppgifter?  
Är vissa tidsperioder av projektet mer stressade än andra?  
Vilka arbetsuppgifter upplever du som viktigast för att projektet ska lyckas? 
Vilken eller vilka perioder upplever du som viktigast? 
Vilka arbetsuppgifter är svårast? 
Finns det någon period som är mer krävande och svår än andra? 
 
Drivkrafter 
Varför är du med i projektet, vad har du för drivkrafter? 
Räcker nuvarande drivkrafter eller skulle det behövas något mer motiverande? 
Känner du dig lika motiverad genom hela projektet? 
 
Påverkbarhet 
Vad är bestämt beträffande dina arbetsuppgifter och ditt område när du kommer in i 
projektet? 
Hur detaljerade är dessa bestämmelser? 
Kan du påverka arbetsuppgifterna? 
Vilka befogenheter har du och vad måste du fråga högre instans om? 
 
Självständighet/Samarbete 
Hur självständigt arbetar du?  
Är du beroende av andra funktionsledare?  
Hur beroende är du av projektledaren? 
Hur mycket samarbetar du med övriga inom projektet? Vilka samarbetar du med?  
 
Kommunikation 
Hur fungerar kommunikationen mellan dig och övriga funktionsledare, mellan dig och 
projektledaren och mellan dig och medarbetarna i din funktion? 
 
Gruppdynamik 
Har du arbetat med någon inom projektet tidigare? 
Genomförs det någon kickoff? I så fall när och hur? 
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Bilaga 2, Intervjuguide andra omgången 

Bakgrundsinformation 
Hur många melodifestivaler har du medverkat i?  
I hur många melodifestivaler har du haft din nuvarande roll? 
Var är du anställd? 
Vad har du för utbildning? 
Vad har du gjort innan det här projektet? 
Hur stor del av din arbetstid läggs på melodifestivalen? 
 
Arbetsuppgifter 
Vad är din nuvarande roll i melodifestivalen? 
När kommer du in i projektet? 
Kan du ge en kronologisk beskrivning av dina arbetsuppgifter?  
Är vissa tidsperioder av projektet mer stressade än andra?  
Blev du tillfrågad av projektledaren om du ville medverka i projektet? 
 
Klimat och arbetsplats 
Hur upplever du arbetsklimatet?  
Skiljer det sig från andra tv-projekt? 
Varför tror du att det är som det är? 
Hur påverkar arbetsklimatet arbetet? 
 
Drivkrafter 
Varför är du med i projektet, vad har du för drivkrafter? 
Räcker nuvarande drivkrafter eller skulle det behövas något mer motiverande? 
Känner du dig lika motiverad genom hela projektet? 
 
Påverkbarhet 
Vad är bestämt beträffande dina arbetsuppgifter och ditt område när du kommer in i 
projektet? 
Kan du påverka arbetsuppgifterna? 
Vilka befogenheter har du och vad måste du fråga högre instans om? 
 
Självständighet/Samarbete 
Hur självständigt arbetar du? Hur beroende är du av andra personer i projektet?  
Hur beroende är du av projektledaren? 
Hur mycket samarbetar du med övriga inom projektet? Vilka samarbetar du med?  
Litar du på de andra i projektet? Varför/varför inte? Var det så från början? 
Känner du att andra har förtroende för dig? 
 
Kommunikation 
Hur fungerar kommunikationen mellan dig och övriga funktionsledare, mellan dig och 
projektledaren och mellan dig och medarbetarna i din funktion? 
 
Gruppdynamik 
Har du arbetat med någon inom projektet tidigare? 
Genomfördes det någon kickoff? I så fall när och hur? 
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Känner du att det finns det en laganda i projektet? 
 
Synen på projektledaren 
Hur ser du på projektledaren?  
Vilken relation har du till honom i arbetet? 
Vad anser du att projektledarens roll är? 
Vad förväntar du dig av en projektledare i ett sådant här projekt? Hur ska han agera? 
Vilka styrkor och svagheter kan du se hos projektledaren? 
Är projektledaren en tydlig ledare? Varför/Varför inte? 
Ser du någon annan i projektet som ledare? 
Upplever du att projektledaren går in och styr på något sätt i dina arbetsuppgifter? I så 
fall, på vilket sätt? 
 
Förtroende 
Fick du direkt förtroende för projektledaren eller växte det fram på något sätt?  
Vad är det som gör att du har/inte har förtroende för projektledaren? 
 
Lön 
Hur stor del av lönen är fast? Finns det en prestationsbaserad lön? 
 
Organisationen 
Hur upplever du att ni arbetar? Finns det en hierarki eller är alla på ”samma nivå”? 
Finns det ett gemensamt ansvar för att lyckas med projektet? 
 
Mjuka mötet 
Vi har hört att ni hade ett ”mjukt möte”. Vad var det? Vad gjordes? 
 
Möten 
Hur ofta har ni haft möten?  
Har det varit likadant varje månad? 
Deltar alltid alla på alla möten? 
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Bilaga 3, Intervjuguide tredje omgången 

Rekryteringen till projektet 
När du valde ut människorna till organisationen hur tänkte du då?  
Vad gäller de som var med förra året också, hur tänkte du när du valde dem första 
gången? 
Hur kände du till dem som du valde, kände du dem själv eller hade du hört talas om 
dem? 
Om det var det senare, vem hade rekommenderat dem? 
Var det en stor grupp som du kunde välja från? (Både inom SVT och utanför) 
Enligt dina urvalskriterier upplevde du att det fanns många att välja på? 
Fick Anders och Christel välja sina medarbetare helt själva eller var du delaktig? 
Varför fick de välja? 
 
Förtroende 
Gjorde du något medvetet i början av projektet för att skapa förtroende inom gruppen? 
Upplever du att de olika människorna inom projektet har förtroende för varandra? 
Upplever du att de har förtroende för dig? 
Har du förtroende för dem? Varför/varför inte? 
Var det så redan från början eller har det förändrats med tiden? 
Vad hade du för förväntningar på de andra i projektet när de började? 
Har de förväntningarna infriats? 
 
Tidigare erfarenheter 
Vad har du för erfarenheter kring samarbete och medarbetares beteende i tidigare 
projekt? 
Är det någon skillnad mellan projekt som varit inom SVT och sådana som varit utanför? 
Var har du för erfarenheter vad gäller samarbete från förra årets Melodifestival? 
Vad har du för erfarenheter från tidigare samarbeten med de andra medlemmarna i 
projektet? 
Är det skillnad på arbetsklimat och stämning jämfört med andra projekt? 
 
Relationer 
Upplever du att dina relationer med andra i projektet är personliga och/eller 
arbetsmässiga?  
Skiljer det sig mellan olika personer? Varför/varför inte? 
Skiljer det sig mot från början i projektet? Varför/varför inte? 
Är relationen påverkad av om ni arbetat tillsammans tidigare? Om ja, hur då? 
 
Nätverk 
Upplever du att du har bra koll på andra människor i branschen?  
Är det skillnad inom och utanför SVT? 
Är det viktigt att prestera bra för att få andra uppdrag?  
Är det skillnad om man jämför SVT-anställda och frilans? 
 
Mål 
Vad anser du vara målet som ni har arbetat mot? 
Tror du att det är ett gemensamt mål för alla? Varför/varför inte? 


