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Hej och välkomna till dagens föreläsning som kommer att handla om Ledarskap, utropstecken, frågetecken! Det vill säga, lite vad vi kan lägga in i det här begreppet egentligen. 

Om vi börjar med en slags grund så kan vi se att man pratar ibland om begreppet ledarskap i förhållande till begreppet ledning. Och hur skiljer sig då de här olika sakerna från varandra?

Ledning, då syftar vi på funktion och struktur kanske i en organisation, mer strukturellt. Medan ledarskap, det är det personliga ledarskapet, på en slags individnivå. Så vi kan se skillnader mellan ledarskap och ledning.
Ett annat begrepp som dyker upp i de här sammanhangen, det är styrning. Vad skiljer då ledning från styrning? Ofta kan man beskriva det här förhållandet till den så kallade rattmetaforen. Ledning, det är att se till att bilen har en ratt. Och styrningen, det är att se till att det går att hålla i den. Att det går att styra bilen. Bilen, i det här fallet organisationen. Så, ledning handlar alltså om att se till att organisationen är styrbar. Och styrningen, det handlar om hur organisationen ska styras. Det här är viktigt att tänka på, för vi ser ofta styrning som någonting delvis negativt, att styra uppfattar vi att man pekar med hela handen eller så. Det behöver det inte vara. Styrningen kan också vara en deltagande process. Dvs det handlar om att skapa överenskommelser i en organisation. Hur ska arbetet styras?

Vad är egentligen styrning? Ja, styrning handlar ju inte bara om att peka ut mål uytan också att kontrollera att verksamheten, organisationen rör sig i den riktning som den ska göra. Styra handlar också om att att styra undan från olika typer av hinder som dyker upp längs vägen. I någon utsträckning behöver man kanske inte ibland inte styra, man kan låta olika processer pågå med sin egen dynamik. Men sedan kan det hända saker som tvingar fram att man behöver skapa en form av gemensam kursändring, för att undvika ett hinder, ett problem eller så. Eller där en möjlighet uppenbarar sig.

Går vi vidare till bild 3, så är det ett annat begrepp som ofta dyker upp när vi pratar om ledarskap, management. Det har vi inte riktigt någon bra översättning på i svenskan. Intressant är förstås att när vi pratar projektledning, så heter det på engelska project management. Det finns inte helt entydigt vad det ena och det andra är, men i många sammanhang när man beskriver management och ledarskap, så är manager det man inte vill vara. Det har så att säga dåligt rykte, men att vara en ledare, ja det vill alla vara. Det låter mer spännande och heroiskt. 
Den här bilden, nummer 3, Kotter har gjort en sorts distinktion mellan managers och ledare. Nästan en typ av personligheter. Men det handlar mer om hur man tar vara på en roll inom en organisation. Manager, det är någon som förbereder planer, budgetar, sätter mål för framtiden, för att hantera komplexitet. 

Managers sysslar också med att säkra att organisationen har kapaciteten att uppnå de mål som man har satt upp genom att organisera, skapa strukturer och roller, se till att man har en bemanning som klarar av uppgifterna osv. Men också att managern är någon som säkerställer att planen uppnås, genom att kontrollera vad som har genomförts och att lösa problem. Det handlar mycket om att skapa organisation, att kontrollera, sätta mål. 

Skillnaden däremot, ledare, här handlar det mer om att sätta en inriktning, att utveckla en vision. I vilken riktning organisationen ska röra sig, ska utvecklas. Att mer utveckla en slags strategiskt tänkande kring förändring och hur den här visionen ska uppnås. Strategi, det handlar alltså om en slags övergripande långsiktigt sätt att arbeta. Mer en form av kultur och vision än planer och mål. En annan sak som man då sätter upp ledare till det är att hjälpa till att få människor att känna ett engagemang för den här inriktningen, den här visionen. Att kommunicera och bygga en dedikation kring detta. En slags lojalitet med den här visionen. Att människor verkligen känner att de vill arbeta mot de här målen. Motivera, inspirera, så att den här visionen ska kunna uppnås. Utgångspunkten för att arbeta på detta sätt som ledare, det är att man arbetar med att finna vilka värderingar, känslor och behov som medarbetarna har. Genom att arbeta med detta, att motivera, sätta upp visioner, kommunicera, skapa en kultur, så ska man då kunna uppnå detta. Det är alltså ledarskapsperspektivet. 
Medan i andra fallet, planering, målsättningar, problemlösning är i fokus. 

Då är det här på något vis två ytterligheter. För man kan väl säga att båda de här två delarna kan behövas i en organisation. Kanske är det så att det är en och samma person som ska spela båda rollerna. I vissa lägen behöver man kanske vara manager, planera och kontrollera att saker blir utförda. Medan man i andra lägen behöver motivera, skapa en gemensam vision och kommunicera.

Går vi vidare till slide nummer 4, så rör vi oss mot det som vi kan kalla ledarskapsstilar. Här finns det ett antal ledarskapsböcker som har utvecklat det här mer eller mindre avancerat. I princip är det här några av de huvudsakliga modellerna som man beskriver, hur ledarskapet ser ut. 

Å ena sidan ett demokratiskt ledarskap. Här är ordet demokrati nyckelbegreppet. Demokrati är ju ett begrepp som de flesta av oss har en stark och personlig relation till. Vi vet vad vi menar med begreppet demokrati. Till stor del har vår föreställning om begreppet färgats av det samhälle där vi har växt upp, med den parlamentariska demokratin, med majoritetsbeslut osv. Så det kan lätt bli att man hamnar i en tankefigur där man ser det demokratiska ledarskapet som just majoritetsbeslut, där alla har lika stora röster. Men det är ju inte den enda modellen för demokrati. Demokrati, kommer från det gamla Grekland och betyder folkstyre osv, i en del områden har man ju arbetat mer utifrån en slags folkdemokrati kanske vi kan säga där det inte är majoritetsbeslut, vi kanske ska ha konsensus istället? En annan form av demokratiskt ledarskap. I andra sammanhang kan vi säga att det formellt finns någon som har ett givet ansvar, och i det fallet kan man kanske inte skapa en situation där vi har majoritetsbeslut, utan det kanske finns någon som fattar beslutet och som också tar konsekvenserna, som tar ansvar. Men man kan ändå ha en demokratisk ledarskapsstil, vad kan det då innebära? Ja, det kanske handlar om att skapa möjligheter till inflytande. Att skapa möjligheter för olika grupper, aktörer i ett sammanhang att göra sina röster hörda. Dvs även om det är en person som fattar beslut, kan ändå ledarskapsstilen genomsyras av ett demokratiskt ideal. Där det handlar om inflytande, och kanske också om insyn. Att alla beslut som fattas, de grunder på vilka beslut fattas, är öppna och tillgängliga. Det är också en del av en demokratisk ledarskapsstil. Transparens, inflytande, att få göra sin röst hörd. Olika aspekter som utmärker en demokratisk ledarskapsstil. 

Sedan har vi det som kan kallas för låt gå-stilen. Den är ganska vanlig som ledarskapsstil. Man låter organiationen röra sig i den riktning som den vill. Ofta förknippas detta med något negativt, men det behöver inte vara det. Om organisationen har kompetenta medarbetare med en öppenhet i strukturen, så kan det innebära att man som formell ledare kanske kan ta ett steg tillbaka och låta processer fortgå själva av egen kraft. Problem kan dock uppstå om man hamnar i situationer där man måste fatta besvärliga beslut. Om det då inte finns en kultur eller en föreställning om att någon har det formella ansvaret, så kan det bli väldigt svårt att fatta beslut om ex nedskärningar, omorganisation, uppsägningar, förändringar i verksamhetens inriktning osv. 

Vi har också den auktoritära ledarskapsstilen. Den har också en slags åligt rykte. Vi vill inte ha ett auktoritärt samhälle, då ska vi naturligtvis inte ha auktoritära ledare heller? Men ofta efterfrågas något sådant här. Man pratar ofta om att man ha vill ha en stark, eller tydlig, ledare och ledning. Så samtidigt som det finns en kritik, så finns det också många som i olika situationer vill bli ledda. Att hantera ledningen i en organisation, det handlar kanske om att balansera mellan situationer där det är nödvändigt att vara auktoritär, med situationer där det är nödvändigt att låta gå, och mer ha en coachande roll. Till situationer där det är nödvändigt att involvera personer i beslutsfattande etc. Beroende på organisationens karaktär och storlek, vilka problem man möter interna och externa, så gäller det att kunna hantera de här olika rollerna. 
Ett exempel där det kan vara nödvändigt att ha en sån här formell auktoritär roll, kan vara om man har besvärliga interna konflikter. En del sådana situationer kan man lösa genom ett demokratiskt ledarskap, genom diskussioner, men det finns också situationer där det kanske inte går att hantera det. Det kan handla om personliga motsättningar, om problem som ligger på helt fel nivå. Då måste man kanske gå in i en auktoritär roll och säga att, nu är det jag som har ansvaret för att fatta ett beslut, och så får man hantera det.

Så vilken stil man har handlar också om det här med organisationskultur. Man kan skapa en organisationskultur som bygger på demokrati eller auktoritet. Men frågan är om det går att styra uppifrån. Många menar att organisationskulturen skapas genom de medlemmar som organisationen har, en gemensam process. En annan fråga runt det här med ledarskapsstil det är det här med formalisering och centralisering. Hur formell behöver organisationen vara? Många gånger upplever jag, så finns det en rädsla för att formalisera alltför mycket. Dilemmat med att inte organisera, där att man kan hamna i situationer där man måste formalisera. Och har man inte en sådan kultur kan det bli besvärligt. Men å andra sidan, att skapa formella strukturer som aldrig behöver användas, det blir också meningslöst och konstigt. Så det är en svår balansgång. Hur centraliserat behöver det vara? En generell regel är egentligen: Fomalisera inte mer än vad man kan förutse att man kan komma att behöva. Det vill säga, det finns ingen norm som säger exakt hur det ska se ut, det beror på projektets karaktär. Kommer vi att behöver någon som är ansvarig för kontakter med massmedia? Verkar det rimligt? Ja, men då ska vi ha det.
Behöver vi ha centraliserade beslut av inköp av någonting? Ja, men då ska vi ha det.
Det kan vara svårt att avgöra, men kan vara en poäng att diskutera. En del av planeringsprocessen, vilka resurser kan vi komma att behöva. Vilka behov projektet kommer att ha. Och sedan att skapa en organisationsstruktur som svarar upp till de behoven helt enkelt. 

Och nu till slide nummer 5, Hur skall en bra ledare vara? 
En evig fråga. Om man frågar vad som är det viktigaste så är en av de saker man ofta får höra, det är vikten av bra ledarskap. Och sedan finns det då en hel del bud på vad detta är för något. Och alla har kanske sin egen bild av vad bra ledarskap är för något. Det här som vi har på slide 5 är förslag från en ledarskapsbok. 
Det första, det är att vara en god lyssnare. Man tänker sig ledare, som någon som ska dra, eller peka. Men att vara en god lyssnare, det är ofta någonting som lyfts fram av personer som arebtar som ledare. Intressant exempel som är aktuellt nu, jag läste en intervju med personer som arbetar den amerikanske presidenten Obama. Och en fråga som ställdes var vad man menar är hans bästa personliga egenskap. Och då var det flera som sa att det är hans förmåga att lyssna. 
Nummer två, att vara stödjande. Ja, ok, att vara en god lyssnare och att vara stödjande. Det här kan tyckas vara något som är passivt. Men om vi tänker oss att vara lyssnare inte är passivt, utan att vara en aktiv lyssnare, och att vara stödjande, det är ju definitivt också något som är mycket aktivt. Och också något som hänger samman. Genom att lyssna, så kan man vara stödjande. 
En god ledare, nummer tre, ska undanröja hinder. Vad betyder det då? Det betyder kanske att man i någon utsträckning ska vara förutseende och därigenom kunna skapa styrmoment så att man inte hamnar i en problematisk situation.
Nummer fyra säger, att skapa gruppsammanhållning. Det låter som en kollektiv process. Men man kan ju faktiskt bidra en hel del som ledare, genom att exempelvis se till att man har gemensamma värderingar i en organisation, eller åtminstone en öppenhet om de värderingar som finns. Genom den här öppenheten, genom dialoger och diskussioner, så kan man skapa en gruppsammanhållning, förhoppningsvis. 
Nästa punkt, återkoppling. Naturligtvis något som ligger nära till att vara en god lyssnare, och att vara stödjande. Vad menar vi med återkoppling? Jo, när något är bra, när något fungerar, så måste man kunna återkoppla detta till sina kollegor. Det handlar inte bara om att gå runt och säga bra, bra, bra. Utan att återkoppla på ett medvetet sätt, om jag själv tycker att jag har gjort ett taffligt jobb och någon kommer och säger "bra, bra, bra", då fastnar det nog inte. Men om jag har gjort något som jag inte är helt nöjd med, men tänker att det blev som det blev, då kan man ha en dialog och förklara. För att ha en bra återkoppling måste man ha ett öppet gruppklimat, så att man inte är rädd att berätta att saker och ting inte fungerar, att erkänna att man kanske inte har kompetens för att lösa en viss uppgift. Det blir väldigt svårt att leda en organisation om detta inte finns.
Kommunikativ, ja det handlar ju om att ha ett klimat som är öppet, där det finns förutsättningar för kommunikation.
Synlig, väldigt viktigt. För vår del, i kursen, så är det bland annat att vara synlig på det här sättet (video). Om man inte finns där, inte svarar på mail, inte finns på plats på arbetsplatsen osv, då kan det vara svårt att skapa den här gruppdynamiken. Det blir också svårt att delegera, för det kräver att det finns möjligheter för en dialog, en utveckling. Som den som har fått ett ansvar delegerat till sig kan man känna att ja, kul att kunna göra det här. Men för att genomföra uppdraget behöver man kanske någon att bolla på.
Förtroendeingivande? Ja, ok, någonstans handlar det om att vara role model i någon utsträckning. Om man har en ledare som gör minst jobb, gör det sämst, aldrig är på plats osv, då är det svårt. Ibland måste man kanske försöka göra lite mer, för att därigenom kunna visa upp någonting. Och vem vill ha en ledare, en chef, som man inte har förtroende för? Det är också en väldigt viktig bit. Man får inte fara med osanning. Vita lögner, gråa lögner, inte bra. Bättre isåfall att säga som det är, den bittra sanningen. Det här är ett problem, det här kan jag inte prata om.. Att föra folk bakom ljuset, det är livsfarligt. Om man inte kan fatta ett beslut, då är det bäst att säga det öppet. 
Bra på att skapa organisation, struktur, dokumentation. Att man ungefär ska vara en duktig manager. 

Ja, det finns många bud. Och det kan vara svårt att leda upp till alla de här sakerna, och det handlar det om när vi går in på slide 6.

Den här typen av listor blir lätt det man kallar för Management by Messiah. Ledaren ska vara en figur som kan göra allting, jobba 24 timmar om dygnet, och samtidigt vara en bra familjeperson osv. 
Men det här handlar mer om att skapa förutsättningar i organisationen för ledarskap.
Om man har förutsättningar så kan de flesta klara av de här sakerna på ett rimligt sätt. Men om inte förutsättningarna finns, så finns det heller ingen person som kan klara av alla dimensionerna, vara så exceptionella.
Så hur ser förutsättningarna ut? Finns det förutsättningarna för att vara en god lyssnare? Att vara understödjande? Att vara kommunikativ? Ja, det handlar ju mycket om vilket förtroende du har fått av de som står för resurserna, eller den sociala situation som har skapats i gruppen. För det här med ledarskap och ledning, det är ju en social process.

Lite här då om några risker som man kan hamna i. Den första, egocentrism. Att man har en föreställning om att allt handlar om en själv. Kan vara både positivt och negativt. Tron att projektet vilar helt och hållet på en själv. Det finns väldigt få människor som är så värdefulla för en verksamhet eller ett projekt, det fungerar ändå.
Det andra, idéen att jag vet allt. Det är bara jag som har all den här kunskapen som behövs i projektet. Alla andra har bara sporadiska, små bitar. Det kan leda till egocentrismen. 
Tredje risken, omnipotens. Man tror att man kan fatta vilka beslut som helst. Det här kan ju ofta vara om man har ett projekt eller en verksamhet inom ramen för en större organisation. Då kan det vara så att man har fått jobba rätt mycket på egen hand med sin verksamhet/sitt projekt. Bit för bit börjar man tro att vi kan göra precis som vi vill, det kan kanske få sitt slut med förskräckelse. Viktigt med kommunikation.
Den sista tankefällan, tron att man är osårbar. 

(Video del 2)

Ett nytt begrepp då, ledningsbar. Vad betyder det? 
Utgångspunkten är att ledning är att ledning är en social process. Och det är viktigt att se ledningen av teamet, projektet, verksamheten, som en angelägenhet för hela teamet. För att det ska fungera, så krävs det inte bara att det finns någon som leder, utan också att de andra gör sig ledningsbara. Det handlar om att ställa sig frågan; Kan jag lösa den här uppgiften? Vill jag? Och det behöver bygga på en gemensam överenskommelse. Att försöka leda en verksamhet där de som ska ledas inte är med, det går inte. Det måste finnas en överenskommelse, där man säger ok, vi litar på dig som ledare, kör på. Och det handlar då också om att anpassa ledarskapet utifrån situationen.

På slide 9 dyker begreppet situationsanpassat ledarskap upp. Det här handlar framförallt att det inte finns någon norm för hur ledarskapet ska se ut. Ledningen måste vara anpassad till verksamheten. 
Kontexten - sammanhanget. Samhällelig, hur ser det ut i miljön där vi finns, i samhället? Vad är det för särskilda som sammanhanget ställer på ledningen av organisationen? Vad är det för förändringsprocesser som pågår i sammanhanget? Den här kontexten kan vara både samhällelig, men också organisatorisk. Det som pågår inom en eventuell organisation som man är en del av är viktig att ta hänsyn till.
Uppgiften - det uppdrag man har. Kan vara väl definierat, men ibland kan det förändras över resans gång. Hur kan ledarskapet påverkas av uppgiftens karaktär? Ja, om uppgiften är att skapa någonting som ska finnas under en längre tid, något beständigt, ja då är det kanske en viss typ av ledning som krävs. Om vi tar kontrasten mellan management och ledarskap, så kanske den administrativa delen är centralt i vissa delar av ett projekt med att bygga en bro som exempel. Å andra sidan är det kanske mer av ledarskap som handlar om att bygga en gruppsammanhållning i andra delar av ett projekt. Så uppgiften påverkar i stor utsträckning.
Strategi - det sätt på vilket man arbetar inom en organisation. Strategi kommer från grekiskans "strategos" - fältherre. Det man menade i gamla Grekland det var att fältherren, han skulle inte bara kunna se hur man skulle föra trupperna på slagfältet, utan även kunna se de politiska konsekvenserna, ett långsiktigt, övergripande sätt att arbeta. Så hur strategin ser ut, det kan vara olika. En del strategier fungerar så att man planerar allt i detalj. I andra fall, utvecklingen av ett bostadsområde ex, då handlar det om att jobba i relation till kontexten där nätverk och samverkan blir viktigt. 
Gruppen - vad är det för deltagare, för kompetenser, bakgrunder, erfarenheter. Den komplexa sammansättningen av människor påverkar också hur man kan arbeta med ledarskapet. Ett exempel kan vara hur man jobbar i ganska komplexa vetenskapliga grupper, där det kan finnas väldigt mycket kompetenser, då kanske man behöver ta en mer tillbakadragen roll där det handlar om att koordinera. 

Slide 10, innovationsledning. Vad tänker vi nu på?
Innovation - det handlar om förändring. Och när man leder innovativa processer så handlar det mycket om att övervinna motstånd. Hur populärt det än kan vara med förändringar så är det så att det för många människor finns en skepsis mot förändring. En inbyggd föreställning om att förändringar kan hota på något sätt. Det som man pratar om då, det är pathfinder-ledning, stigfinnare. Att man som ledare ska försöka visa på möjligheten, det handlar om en typ av mod, att våga gå före och visa på vilka möjligheter som öppnar sig. 
Här dyker det upp två begrepp, strategisk och kommunikativ ledning. Strategisk ledning, handlar om att försöka skapa olika typer av långsiktighet. Att jobba på ett övergripande plan. 
Medan kommunikativ ledning, det är ett mycket mer direkt sätt att skapa en gemensam förståelse kring hur ledningen kan se ut. 
Ledningen är både en funktion och en process. Ledning är något som ska finnas i gruppen, vad innebär det då att det ska vara en process? En process är något som pågår, som inte är fast eller stabilt, utan något som är föränderligt. Här ser vi ledningen som något som utvecklas, vi vet inte riktigt var ledningen kommer att ta vägen, den får också utvecklas med tiden. 

(Video del 3)

Slide 11, strategisk och kommunikativ ledning.
Strategisk handlar om att uppnå resultat. Man jobbar med makt, resurser, på ett övergripande plan. Syftar till att uppnå effektivitet. 
Kommunikativ ledning, här jobbar man mycket mer med målbildning, argument, rationaliteten är mer på en moralisk nivå. Så det här är två olika perspektiv.

Man pratar också om reflexivitet när man pratar ledning. 
Social reflexivitet det handlar om det sociala klimatet i gruppen, konflikthantering, stöd för gruppen mm. 
Medan uppgiftsreflexivitet, det handlar om att reflektera över uppgiften, strategier, metoder. 
Båda de här är nödvändiga för att lyckas i ett projekt, i processer.

Hur skiljer det ut att leda i projekt i förhållande till andra verksamheter? Ja, det handlar om en begränsad tid. Stark uppgiftsorientering. Frågan är i vilken utsträckning det skiljer ut ledning av projekt från ledning av andra verksamheter? 
En sak är förstås att det finns en hel del paradoxer i projekt. Å ena sidan så syftar projekt till att skapa förändring. Å andra sidan så ses projekt ofta som något väldigt rationellt. Genom att arbeta med planer osv ska vi uppnå målen.
Projektet ska vara innovativt. Det ska handla om nytänkande och utvekcling. Samtidigt ska det vara mätbart, styrbart, möjligt att redovisa. Flexibelt, möjligt att lära nytt. Men det ska genomföras inom tid och budget. Så de här paradoxerna ställer specifika krav på ledningen. Hur ska vi samtidigt vara flexibla och nytänkande, och samtidigt genomföra inom tid, budget och göra det mätbart? Ja, det är svårt. 
Som projektledare finns det några krav som ställs. Ansvar är kanske det första som dyker upp. Ansvar för metoder, personal, budget. Ledningsfrågor, kan handla om styrning, men också att motivera, delegera, att samordna. Man ska ha både ett myrperspektiv, vara en del av olika processer, samtidigt som man behöver vara helikoptern/fågeln för att ha överblicken. Kommunikationen, det har man ofta väldigt tungt. Både utåt, intressenter och projektägare, men också inåt till projektgruppen. Betyder inte att all kommunikation behöver gå igenom projektledaren, men kommunikationen behöver fungera.
Att man har ansvar betyder inte att man behöver göra allt, men man har ansvaret för att det fungerar. Olika saker kan delegeras, det kan skapas strukturer för kommunikation osv. Och det är vitktigt att delegera.

Teamwork, när vi pratar om att motivera och engagera, då är det teamet vi vill uppnå. Man vill gärna ha en grupp som arbetar tätt tillsammans, då talar vi om team. Vi har inget riktigt bra begrepp på svenska för grupp, det har inte riktigt samma konnotationer.
Här har vi fyra typer av team som brukar dyka upp för att beskriva teams:
- Fully functioning. Bra socialt klimat men också att man fungerar tillsammans som en arbetande enhet och kan uppnå resultat.
- Cold efficiency, ett rationellt arbetande team. Den sociala delen fungerar här inte optimalt.
- Dysfunktionellt team. Varken fungerande social reflexivitet, eller uppgiftsreflexivitet. Man kan inte göra någonting, man har varken trevligt eller presterar. 
- Mysiga teamet. Har trevligt tillsammans, uppskattar varandra, har bra sociala relationer. Däremot så uppnår man inte så mycket faktiska resultat. 
Naturligtvis är det här idealtyper. Men man kan ändå försöka se att det handlar om att skapa den här balansen. Vi får inte glömma bort den sociala aspekten, vi måste också skapa ett bra klimat inom gruppen. Och det måste vi ha inte minst, för att den typen av förtroende som kan skapas ger oss möjligheter att hantera olika oförutsedda situationer.

(Video del 4)

Slide 17, team som en paradox.
Det kan finnas nackdelar med teamarbete. Här gäller det att hitta former så att man utnyttjar fördelarna, men undviker de negativa aspekterna. 
Hur kan teamwork bli ineffektivt eller hindrande?

På slide 18 plockar vi in det som vi kallar barriärer. Hierarkieffekter - även om vi inte skapar en formell hierarki så kommer det ändå att skapas informella hierarkier. Och de här kan på olika sätt fördröja och stoppa upp processen. Men också processen med att etablera och förhandla. Även om det finns en hierarki så kan det också bli något som stoppar upp.
Personlighetsbaserade motsättningar, kan ställa till bekymmer.
Det tredje är social loafing, att vi bara utnyttjar 75% av vår förmåga i gruppsituationer. Det finns en social dimension i detta, om andra gör mindre, så kommer jag att göra ännu mindre. Så sällan är det på det sättet att man har någon som alltid går in för att vara en free rider, det hänger tätt på hur gruppsituationen ser ut. 
Man kan också få det som man kallar för process losses - bortkastad energi beroende på koordinations/kommunikationsproblem. Man får en dålig problemlösning pga dålig kommunikation. Annars brukar man säga att vinsten i grupp är att man får fler perspektiv och bättre kan hantera det som kommer upp. Men om man inte har en bra kommunikation i gruppen, en social situation, så kan det bli än mindre effetktivt än om man hade varit på egen hand.
Kan också leda till en låg energi, låg kreativitet överhuvudtaget. 

Så hur bär vi oss åt för att skapa effektiva team som vi vill åt?
Det viktigaste är att teamet har intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Har man det finns det större chans att man får en energi och dynamik. På individnivå behöver var och en känna sig betydelsefull. 
Vad är det som gör en uppgift intressant? Jo, det är ju att man också känner att man har kompetens att jobba med det här. Jag tror att jag kan klara av att lösa det här.
Kan också vara viktigt att ha klara målsättningar för teamet. Men vad betyder det? Viktigt att ha en gemensam bild av vad man ska göra, på det sättet blir det lättare att jobba tillsammans. Det är något som skapas i en gemensam process. 
Feedback - i teamet behöver vi ge varandra feedback. Viktigt att ge det till varandra i en kontinuerlig process.

Några fällor vad gäller team:
Att kalla det för ett team, men belöna individer. Teamet behöver få en roll både i framgångar och motgångar.
Kan hamna i en situation med för mycket eller för lite auktoritet. Projektledarens roll är här intressant, möjligheten att beslut uppfattas som alltför auktoritära. I vilken utsträckning ska dynamiken i gruppen få rulla av sig själv, och när behöver man gå in och tydligare styra? Det är nog mycket en erfarenhetsfråga, men också att gruppen behöver ge ledaren det här stödet och göra sig ledningsbara.
Stora grupper är också svårt. Ju större gruppen är, desto viktigare att ha en formell struktur, och en klar ansvarsfördelning. I en mindre grupp kan man sköta det ofta rätt informellt. Men när grupper blir större delar man kanske in sig i subgrupper, och då blir det aktuellt att skapa strukturer. Framförallt för att undvika osäkerhet, vem tar hand om vad? I en mer komplex grupp, desto viktigare med en tydlig struktur.
Att ha utmanande mål är naturligtvis viktigt för motivationen. Och det är också ett sätt att få en slags gruppkänsla. Samtidigt, när vi inte känner lösningarna så behöver vi kanske resurser av olika slag. Kompetens, pengar. Sätter man bara upp målen, utan medel attt nå de, så kan det också bli en fälla att falla i. Vanligt i mer byråkratiska organisationer, projekt tillsätts utan faktiska resurser att nå målen.
På vilket sätt kan vi som ingår i teamet jobba som ett team? Är att arbeta i team något som man föds till? Är det en särskild förmåga som några har, eller kan alla jobba i team? En allmänmänsklig förmåga eller något man kan träna upp och bli bättre på?
Vi menar att det här med att arbeta i team är något som man faktiskt kan träna sig i, och hoppas därför att vi kan skapa förutsättningar för att man ska kunna bli bättre på det området. Och med det avslutar vi den här presentationen kring ledarskap.

