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Sammanfattning 
Abstract 
Att arbeta i team är något som blivit allt vanligare på senare tid. Många organisationer har 
övergivit den traditionella hierarkiska organisationsstrukturen och övergått till att införa en 
teambaserad organisationsform. Att arbeta i team innebär att teammedlemmarna tillsammans, 
genom nära och intensivt samarbete, kan utveckla idéer och fatta beslut som inte är möjligt 
individuellt för var och en av dem. Detta ställer krav på att organisationskultur, interna 
organisationssystem och ledarskap utvecklas och att de stödjer den nya strukturen. 
 
Vårt syfte med denna litteraturstudie är att beskriva ledarskapet av självstyrande team med 
utgångspunkt i litteraturen. Genom att kategorisera och analysera litteratur på området ges en 
övergripande bild av hur ledarskap av självstyrande team behandlas i litteraturen. 
 
De fem områden inom ledarskapet av självstyrande team som berörs mest i litteraturen är; 
beslutanderätt, målformulering, information, stöd och coachning. Studien visar att ledarens 
viktigaste funktion är att stödja teamet i dess arbete och relationer. Vi kan också konstatera att 
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teammedlemmarna är framträdande i litteraturen. Även ledarens roll som länk mellan teamet och 
omgivningen tas upp inom flera områden, och trots att litteraturen inte berör det särskilt djupt 
framstår det som en nödvändig roll. Sammantaget är relationerna mellan ledaren, teamet, de 
enskilda teammedlemmarna och omgivningen grunden till ett gott ledarskap av självstyrande 
team. 
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Abstract 
Working  in  teams has become more  common over  the past years. Many organizations have 
abandoned  the  traditional  hierarchical  organization  in  favor  of  team‐based  organizations. 
Working in teams includes close and intense cooperation between team‐members that renders 
the possibility of developing ideas and making decisions not possible for the individual team‐
member. This requires support from the organization and development of  leadership and the 
organizational culture.  
 

The purpose of this study is describing the leadership of self‐managing teams based on earlier 
studies and research. By categorizing and analyzing the literature in the field, a comprehensive 
description of how leadership of self‐managing teams is given.  
 
The five areas of leadership of self‐managing teams that are discussed the most in the literature 
are decision‐making,  formulating goals,  information, support and coaching. The study shows 
that the leaders most important function is supporting the team in its work and relations. The 
literature has a clear focus on the relationship between the  leader and the team, and between 
the leader and the individual team‐members. The leader as the team’s link to the environment 
is mentioned within numerous areas in the literature. The relationship between the leader, the 
team, the team‐members and the team’s environment is essential for a successful leadership of 
self‐managing teams.  
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1  Inledning 
I detta kapitel får läsaren en bakgrund till uppsatsens valda 
problemområde, vilket leder till problemdiskussionen och syftet med 
uppsatsen. Kapitlet innehåller slutligen uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 

”Always, it seems, the concept of leadership eludes us or turns up in 
another form to taunt us again with its slipperiness and complexity. So we 

have invented an endless proliferation of terms to deal with it…and still the 
concept is not sufficiently defined.”  

(Bennis, i Yukl, 1998, s 2) 
 
Som Bennis citat ovan uttrycker är ledarskap ett ämne som alltjämt är lika 
aktuellt. Det är ett komplext ämne, som trots omfattande forskning inte 
tycks vara uttömt. Detta gäller inte minst ledarskapet av team som är ett 
relativt nytt och outforskat område (Stewart & Manz, 1995; Urch Druskat 
& Wheeler, 2003; Wageman, 2001). Denna studie syftar till att beskriva 
ledarskap av självstyrande team genom att kategorisera och analysera 
litteraturen på området. 
 
Att arbeta i team är något som blivit allt vanligare på senare tid. Många 
organisationer har övergivit den traditionella hierarkiska 
organisationsstrukturen och övergått till att införa en teambaserad 
organisationsform. Att arbeta i team innebär att teammedlemmar genom 
nära och intensivt samarbete tillsammans kan utveckla idéer och fatta 
beslut som inte är möjligt individuellt för var och en av dem (Lind & 
Skärvad, 2004; Trent, 2004). Många forskare beskriver fördelarna med 
teamorganisationen, och menar att teamarbete till exempel kan förbättra 
produktivitet och kvalitet, reducera kostnader, öka de anställdas moral och 
minska frånvaro från arbetet (Arnold et al, 2000; Manz & Sims, 1987; 
Spreitzer et al, 1999; Stewart & Manz, 1995).  
 
Begreppet team är välkänt för de flesta och alla känner väl till någon 
definition av ordet team. Vi har dock under arbetets gång upptäckt att 
definitionerna inom litteraturen skiljer sig åt, vilket även poängteras av 
Katzenbach & Smith (1993, s 111): 
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 “Part of the problem is that team is a word and concept so familiar to 
everyone. Or at least that’s what we thought when we set out to do 

research for our book […]”.  

Själva ordet team betyder enligt Nationalencyklopedin helt enkelt ”en 
mindre grupp som samarbetar i ett visst syfte”. Enligt denna definition är 
det alltså orden grupp och samarbete i ett bestämt syfte som kännetecknar 
ett team, vilket innebär att det kan vara vilken grupp som helst egentligen 
så länge den uppfyller det andra kriteriet. Katzenbach & Smith (1993) 
däremot menar att ett team inte är vilken grupp som helst som jobbar 
tillsammans. En grupp blir inte ett team bara för att någon kallar den det. 
En hel personalstyrka i en organisation är aldrig ett team och författarna 
menar att det gäller att skilja på arbetsgrupper och team. En arbetsgrupp 
presterar så som summan av dess individer, medan ett teams prestation 
innefattar både de enskilda individernas prestationer och den kollektiva 
prestationen. Ett team skapar alltså mervärde för organisationen, och 
Katzenbach & Smith menar att organisationen kan få ut mer av de anställda 
om arbetet är teambaserat än om individer arbetar enskilt. Lind & Skärvad 
(2004, s 16) har en liknande syn gällande teams prestationer och menar att 
betydelsen av ordet team kan sammanfattas i en bokstavslek; ”TEAM - 
Together Everyone Accomplishes More”. 
 
Det finns alltså olika definitioner av begreppet team, men många av de 
författare vi har studerat utgår från Katzenbach & Smiths definition (1994, 
s 21) från boken ”The Wisdom of teams”: 

“A team is a small group of people (typically fewer than twenty) with 
complementary skills committed to a common purpose and set of specific 

performance goals. Its members are committed to working with each other 
to achieve the team’s purpose and hold each other fully and jointly 

accountable for the team’s results.”  

Inom begreppet team finns dessutom en rad olika benämningar på olika 
sorters team, till exempel empowered teams, self-managing teams, 
produktionsteam och virtuella team (Hackman, 1986; Katzenbach & Smith, 
1994; Lind & Skärvad, 2004). Det tycks råda en viss begreppsförvirring 
och inkonsekvens i användningen av teambegreppet inom litteraturen. Det 
går att finna flera definitioner av samma sorts team, likaväl som att det 
finns flera sorters team som har samma definition. Gemensamt för 
definitionerna av de olika typerna av team är dock att de består av en 
samling personer som arbetar tillsammans, har gemensamma mål och att de 
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har en viss självständighet inom organisationen gällande beslut och 
genomförande.  
 
Den sista raden i Katzenbach & Smiths definition innebär att ett team inte 
bara har gemensamma mål, utan att det också är teammedlemmarna själva 
som bär ansvaret för teamets resultat. Detta innebär att ett team enligt deras 
definition ska vara självstyrande i viss utsträckning. Vi anser därför att det 
är bättre att på svenska använda begreppet självstyrande team snararen än 
enbart ordet team, så att det särskiljs från definitioner som innebär att team 
i princip kan vara vilken grupp som helst. Enligt Hackman (1986) finns det 
flera olika grader av självstyrande, alltifrån i princip helt styrd av 
överordnade till helt självstyrande. Oavsett grad av självstyre har dock 
teamet inte kontroll över designen av teamet, i vilken kontext det befinner 
sig eller den övergripande målsättningen med teamet, det är ledningens och 
ledarens arbete. Även om det i Katzenbach & Smiths (1994) citat inte 
uttryckligen framkommer vad teamet inte gör, så är det en ganska naturlig 
arbetsfördelning mellan teamet och den övriga organisationen som 
Hackman (1986) uttrycker. Vi inkluderar därför denna avgränsning i vår 
definition av självstyrande team, vilket innebär att teamet inte styr över 
teamets design, kontext och organisationens övergripande mål. 
 
Det är just begreppet självstyrande team som används i denna uppsats. 
Anledningen till detta är att vi anser att det på ett tydligare sätt poängteras 
att team, som vi ser det, är självständigt och självstyrande i en högre grad 
än om enbart ordet team används. För läsvänlighetens skull kommer vi 
under stundom att skriva enbart team, så att läsaren inte tröttas ut av 
begreppet självstyrande team, men vi avser ändå alltid självstyrande team. 
 
Som vi tidigare konstaterat har det blivit allt vanligare med teamarbete den 
senaste tiden. Då organisationer förändras och övergår från en traditionell 
organisationsstruktur till en teambaserad struktur så är det viktigt att även 
andra funktioner inom organisationen förändras. Organisationskultur, 
interna organisationssystem och ledarskap bör utvecklas åt samma håll så 
att de stödjer den nya strukturen, menar Callanan (2004). Just ledarskapets 
utveckling är därför ett ämne som blir alltmer aktuellt i och med att 
organisationer använder sig av självstyrande team i allt större utsträckning. 
Flera forskare har funnit att ledarskapet är avgörande för teamets 
prestationer och poängterar vikten av att utveckla teamledare för att 
organisationen ska visa ett gott resultat (Cohen & Lei Chang, 1997; Liu & 
McMurray, 2003; Manz & Sims, 1987; Natale et al, 2004; Urch Druskat & 
Wheeler, 2003). Enligt Stewart & Manz (1995) har många team problem i 
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början och fallerar i sin uppgift att visa goda resultat, vilket ofta resulterar i 
att organisationen upplöser teamstrukturen. En av de främsta anledningarna 
till detta misslyckande är bristande, eller till och med avsaknad av, 
ledarskap (Stewart & Manz, 1995; Katzenbach & Smith, 1994).  
 
Forskare menar att ledare av team inte kan agera och relatera till de 
anställda på samma sätt som ledare i en traditionell organisationsstruktur 
(Liu & McMurray, 2003; Manz & Sims, 1987; Natale, 2004; Urch Druskat 
& Wheeler, 2003). Manz & Sims har visserligen funnit att många 
ledarbeteenden är desamma som de som återfinns i litteratur om 
traditionellt ledarskap, exempelvis kommunikation mellan grupp och 
ledning, utbildning, att förse de anställda med resurser och så vidare. 
Samtidigt har de identifierat ett antal grundläggande skillnader i 
ledarskapet. Den främsta skillnaden ligger i att teamet har ett eget 
ledaransvar, vilket innebär att det ska ta över delar av ledarskapet för att 
leda sig självt. Teamledarens främsta uppgift blir därför att leda teamet på 
ett sådant sätt att teammedlemmarna kan leda sig själva. Manz & Sims 
(1987, s 106) anser att följande citat av Lao Tzu fångar upp innebörden i ett 
idealt ledarskap av självstyrande team: 

”The best of all leaders is the one who helps people so that, eventually, 
they don’t need him.” 

1.2 Problemdiskussion 
Hur ska då detta ledarskap se ut? Teamet ska vara självstyrande och inneha 
en stor del av ledarskapet, men forskare har ändå fastställt behovet av en 
ledare utanför teamet. Det ledarskap som vi avser att studera i denna 
uppsats är just detta, det externa ledarskapet. Den person som leder teamet 
kan visserligen ha arbetsuppgifter inom teamet, såsom Katzenbach & 
Smith (1994) förordar, men ändå vara satt att ha en ledande roll över 
teamet. Vi studerar alltså inte de delar av ledarskapet som teamet styr över 
själva, utan inriktar oss på ledarskap av team, inte inom teamet. Hur ska då 
en ledare kunna leda ett team som ska leda sig självt? Om teamet ska vara 
självstyrande borde det innebära att teamet tar över funktioner som ledaren 
vanligtvis ansvarar för. Detta gör att ledaren hamnar i en position i vilken 
hon/han är ansvarig för teamets handlingar och resultat, trots att hon/han 
inte ska styra över teamet. Detta kan ses som en paradox och ett citat av en 
ledare i Urch Druskat & Wheelers (2004, s 66) studie ger uttryck för 
problematiken kring ledarskapet: 

”The hardest part is that I’m also held accountable.” 
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En teamledare är alltså ansvarig för teamets agerande och resultat gentemot 
övriga organisationen, men det är ändå teamet som fattar besluten. Hur ska 
ledaren bete sig för att leda teamet så att det leder sig självt, samtidigt som 
teamet ska handla i linje med organisationens mål? Hur ska ledaren våga 
lita på att teamet fattar de rätta besluten utan att denne lägger sig i varje 
beslut? Hur mycket ska egentligen ledaren påverka teamets agerande? 
Enligt Katzenbach & Smith (1992) är det viktigt att hitta den rätta balansen 
i ledarskapet mellan teamet och ledaren, men de menar samtidigt att det 
inte finns några formler som garanterar ett bra ledarskap. Ledaren måste 
göra en avvägning mellan att lägga sig i teamets arbete och att hålla sig 
undan och Katzenbach & Smith (1992) menar att såväl för hög grad av 
inblandning som för låg hämmar teamets kreativitet, initiativrikedom och 
prestationsförmåga. Att leda ett team tycks vara komplext, vilket ger 
upphov till en rad frågor. Hur ser den här avvägningen ut? Vad är viktigt 
för att ledaren ska bidra till teamets prestationer utan att styra det helt? 
 
Ledarskap handlar ju inte bara om beslutsfattande, målformulering, vem 
som ska utföra vilka uppgifter och vem som ansvarar för vad, även om det 
är en mycket viktig del. Ledarskapet handlar också om att leda andra 
människor och hantera relationer, vilket innebär att det innefattar även en 
social aspekt.  Ledaren måste ta hänsyn till, uppmuntra och motivera 
teammedlemmarna så att de trivs och utför ett bra jobb. Frågan är hur detta 
ska gå till i en teambaserad organisation. Det tycks alltså vara så att ledaren 
bör agera annorlunda än om hon/han vore ledare i en traditionellt hierarkisk 
organisation. Utan att gå närmare in på definitioner och begrepp kan det 
antas att ett nära samarbete i teamform ställer höga krav på 
teammedlemmarnas relationer, både med varandra och med ledaren. Vi har 
under arbetet med denna uppsats kunnat skönja en indelning av ledarskapet 
av självstyrande team i två, mer eller mindre separerade delar, vilket också 
är den indelning som funnits inom ledarskapforskningen generellt de 
senaste decennierna; den uppgiftsorienterade och den relationsorienterade 
delen (Abrahamsson & Andersen, 1998; Yukl, 1998). Det är utifrån denna 
indelning vi studerar den litteratur som finns inom området ledarskap av 
självstyrande team.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur beskrivs den uppgiftsorienterade delen av ledarskapet av 

självstyrande team?  
• Hur beskrivs den relationsorienterade delen av ledarskapet av 

självstyrande team?  
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1.4 Syfte 
Vårt syfte är att beskriva ledarskapet av självstyrande team med 
utgångspunkt i litteraturen. Genom att kategorisera och analysera litteratur 
på området ges en övergripande bild av hur ledarskap av självstyrande team 
behandlas i litteraturen.  

1.5 Disposition 
Kapitel 1 är ämnat att ge läsaren förståelse för och insikt i bakgrunden och 
problematiken kring ämnet ledarskap av självstyrande team, samt syftet 
med uppsatsen.  
 
Kapitel 2 är uppsatsens metodavsnitt och behandlar metodval och 
tillvägagångssätt.  
 
I Kapitel 3 redovisas den teori kring ledarskap som vi använder som 
verktyg för att kategorisera vårt material.  
 
I kapitel 4 och 5 återfinns vår litteraturstudie i vilken vi gör en genomgång 
och kategorisering av litteraturen inom ämnet ledarskap av självstyrande 
team. 
 
I kapitel 6 analyseras den information som återfinns i kapitel fyra och fem. 
Utöver detta återfinns här vår forsknings- och metoddiskussion. 
 
Kapitel 7 innehåller våra slutsatser. 
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2 Metod  
I detta kapitel redogör vi för vårt praktiska tillvägagångssätt och våra 
metodval.  

2.1 Studiens inriktning  
Idén till den här uppsatsen föddes när vi läste en forskningsartikel av Urch 
Druskat & Wheeler (2004) om det externa ledarskapet av vad de kallar 
self-managing teams. Författarna skriver att dessa team är (s 65): 

 “[…]autonomous in terms of its activities and decisions[…]”. 

I artikeln diskuterar författarna det paradoxala i att leda ett team som är 
självständigt, då det innebär att ledaren ska leda en grupp anställda som ska 
leda sig själva. Vår utgångspunkt med uppsatsen var från början att 
diskutera en extern ledares roll i ledarskapet av vad som kallas self-
managing teams, men efter att ha undersökt forskningen och litteraturen på 
området visade sig viss begreppsförvirring råda. Som vi skrev i det 
inledande kapitlet finns det flera olika teambegrepp och ibland beskriver de 
olika begreppen samma sak och ibland kan samma begrepp ha olika 
innebörd. Detta gjorde att vi valde att inkludera alla typer av team som kan 
innefattas av det vi i inledningskapitlet definierat som självstyrande team i 
vår studie. 
 
Då vi kommit fram till undersökningsområdet ledarskap av självstyrande 
team intog vi en öppen ansats i vår undersökning. Detta kan liknas vid det 
Jacobsen (2003) kallar öppen metod, vilket innebär att forskaren försöker 
styra informationsinhämtningen så lite som möjligt för att först efteråt 
strukturera informationen. Vi utgick i vår studie visserligen från vårt 
avgränsade område ledarskap av självstyrande team och styrde därmed 
informationssamlingen till parametrarna ledarskap och självstyrande team. 
Vi hade dock ej några specificerade problemformuleringar eller 
frågeställningar som utgångspunkt, utan samlade till en början information 
på området i allmänhet och antecknade det som var av intresse i 
litteraturen. Utifrån detta sökte vi sedan finna mönster och återkommande 
teman i den litteratur vi studerade för att strukturera informationen i 
enlighet med dessa.  
 
Den litteratur vi fann har många olika utgångspunkter och det är få artiklar 
som i sin helhet behandlar ledarskap av självstyrande team ur den aspekt vi 
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avser att studera. Det finns forskning som behandlar ledarskap av team, 
men denna forskning tenderar att fokusera på ledarskap av en viss sorts 
team eller i en viss kontext. Vi fann alltså en mängd litteratur som delvis 
berör vårt valda forskningsområde, antingen på så sätt att den är mer 
specifik, men att det ändå går att använda delar av det materialet, eller att 
litteraturen var väldigt generell, men på något sätt berör ledarskap av 
självstyrande team specifikt. Spridningen och diversifieringen i litteraturen 
skapade ett intresse av att kategorisera och beskriva litteraturen inom 
området ledarskap av självstyrande team, vilket medförde att vi valde att 
göra en litteraturstudie. Den ursprungliga tanken att göra en praktisk 
empirisk undersökning lades åt sidan till fördel för en litteraturstudie, då vi 
saknade en sammanställning och analys av vad som finns skrivet på 
området. 
 
Litteraturstudien har genomförts med en kvalitativ ansats, vilket stämmer 
väl överens med den öppna ansatsen vi antagit (Jacobsen, 2003). Strauss & 
Corbin (1998) menar att en kvalitativ ansats handlar om att tolka data på ett 
icke-matematiskt sätt och utifrån denna tolkning finna mönster i och 
organisera informationen.  

”By the term qualitative research we mean any kind of research that 
produces findings not arrived at by means of statistical procedures or other 

means of quantification.”  

(Strauss & Corbin, 1998, s 10)  
 

Vi har, i enlighet med Strauss & Corbins definition av den kvalitativa 
ansatsen, inte haft för avsikt att kvantifiera det insamlade materialet. Vi har 
dock sammanställt materialet i tabeller (se bilaga 1 och 2) för att ge en 
överblick av vilka områden som behandlas och vilken metod författarna 
använder i sina studier. 

2.2  Datainsamling 
Vår datainsamling gjordes vid Linköpings universitets humanistisk-
samhällsvetenskapliga bibliotek, där databaserna Emerald, Business Source 
Elite, och Educational Resources Information Center (ERIC) EBSCOhost, 
samt bibliotekskatalogen Libris användes. Den främsta orsaken till detta 
val var tillgängligheten och att de valda databaserna är omfattande, vilket 
innebär att sökningen är bred. Eftersom ämnet ledarskap inte bara återfinns 
inom ekonomiområdet, som representeras av de två förstnämnda 
databaserna, utan även inom beteendevetenskap valde vi att även söka i 
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ERIC EBSCOhost. Till en början söktes litteratur ostrukturerat inom ämnet 
ledarskap, då särskilt beträffande team och teambaserade organisationer. 
Detta gav oss en överblick av ämnet och gav oss en uppfattning om hur den 
fortsatta sökningen kunde begränsas. Begränsningarna utgjordes 
huvudsakligen av att använda utvalda sökord och välja bort till exempel 
bokrecensioner och utdrag eller sammanfattningar av texter. Material som 
behandlas i uppsatsen är publicerat 1984 och senare. Enligt Bell (2000) är 
det viktigt att strukturera sin litteratursökning så att den inte resulterar i en 
ohanterlig mängd material. Att specificera sökord och vara kritisk i sitt 
urval ger en tydligare översikt av materialet och underlättar arbetet. Vi 
valde därför slutligen att begränsa våra sökningar till två kombinationer av 
sökord, nämligen team och leader samt team i kombination med 
leadership. Dessa två sökkombinationer gjordes bland keywords, subject 
terms, descriptors och abstract för respektive tidsskrift.  
 
Av de artiklar som vi fick fram under den första sökningen valde vi att i vår 
studie enbart inkludera artiklar från tidningar som enligt ISI Journal 
Citation reports1 var bland de tio mest citerade inom områdena 
management, business och tillämpad psykologi under 2003 (se bilaga 3). 
Denna avgränsning gjordes främst av praktiska skäl för att begränsa antalet 
artiklar, men även för att vi var intresserade av de artiklar och författare 
som är de mest betydande inom området ledarskap av självstyrande team 
och det är rimligt att anta att dessa återfinns inom nämnda sökram. För att 
kontrollera att denna avgränsning inte var för stor gjorde vi i efterhand en 
sökning inom de tidskrifter som återfinns som nummer elva till tjugo inom 
respektive område på ISI Journal Citation reports och det visade sig att 
antalet träffar blev mycket litet. I merparten av dessa tidskrifter återfanns 
inga träffar alls med de valda sökorden. Det totala antalet tidskrifter som 
slutligen hittades i sökningen uppgick till 25, då fem tidskrifter återfinns 
som någon av de första tio i två listor över de mest citerade. En tidskrift, 
Harvard Business Review som återfinns bland de tio första inom både 
business och management, har vi valt bort helt. Vi anser detta vara 
berättigat då denna tidskrift, till skillnad från övriga, främst publicerar 
artiklar som vänder sig till praktiker, är skrivna av praktiker och som till 
största delen inte är skrivna med utgångspunkt i vetenskapliga 
undersökningar. Tabellen nedan visar utfallet av urvalet i de sammanlagt 
25 tidskrifterna. Sifforna inom parentes anger det totala antalet träffar inom 

                                           
1 I denna databas rankas vetenskapliga tidskrifter efter hur ofta de är citerade. Åtkomsten är begränsad till 

prenumeranter och databasens återfinns på www.isiknowledge.com.   
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respektive område för samtliga av de första tio tidskrifter som återfinns på 
ISI Journal Citation reports, det vill säga inräknat dubbletter. 
 

Ämnesområde Antal funna 
artiklar 

Antal använda 
artiklar 

Business 28 13 
Management 22 (39) 3 
Tillämpad 
psykologi 

39 (47) 5 

Totalt 89 21 
Tabell 1: Antal funna respektive använda artiklar. 
 
Informationssökningen gav alltså totalt 89 stycken artiklar, varav vi 
bedömde 21 stycken vara användbara. Utöver dessa tidskrifter valde vi 
även att ta med artiklar ur ytterligare en vetenskaplig tidskrift, Team 
Performance Management. Denna behandlar, som titeln antyder, området 
ledarskap av team, varför vi bedömer den vara relevant för studiens syfte. 
Vi har dessutom under uppsatsens gång kompletterat detta material med 
facklitteratur och artiklar skrivna av författare till vilka forskare inom 
områdena ofta hänvisar och som vi sett varit särskilt intressanta för vår 
studie2. Utöver detta material har vi även inkluderat artiklar skrivna av 
författare som fanns med i vårt urval, men som finns publicerade i andra 
tidskrifter än de som återfinns bland de tio första i ISI Journal Citation 
reports som de mest citerade. Kriteriet för urvalet av artiklar som användes 
var att de behandlade ledarskap av självstyrande team enligt den definition 
vi valt att använda. Vi har alltså valt bort artiklar som behandlar andra 
sorters team som inte faller in under definitionen av självstyrande team. 
Vidare är artiklar som rör ledarskap inom teamet inte med i urvalet. Det 
största bortfallet av detta slag var inom ämnet tillämpad psykologi där ett 
stort antal artiklar behandlar hur ledarskap och maktstrukturer ser ut inom 
olika typer av team, men inte behandlar ledarskap av team. Vi har även valt 
bort ledningsteam, med anledning av att dessa skiljer sig från övriga 
självstyrande team på så vis att relationen team-ledare-ledning blir en 
annan, då ledningsteam normalt saknar en extern ledare. 

                                           
2 Dessa författare är: Hackman, 1986, 2002; Katzenbach & Smith, 1992, 1993, 1994 samt Lind & 

Skärvad, 2004. 
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2.3 Bearbetning av information  
Under vår bearbetning av materialet som vi samlat in under 
litteratursökningen försökte vi strukturera informationen och finna mönster 
i den. I början tycktes informationen sakna struktur, men allt eftersom vi 
nedtecknade information och bearbetade materialet började vi urskilja ett 
mönster. Vi såg framförallt två huvudområden inom ledarskapslitteraturen; 
ett som berörde teamets arbete och ett som var mer relationsorienterat och 
handlade om social påverkan. Detta är också den indelning som ofta görs 
inom ledarskapsforskningen i stort och delarna kallas som tidigare nämnts 
för relations- och uppgiftsorienterad (Abrahamsson & Andersen, 1998; 
Yukl, 1998). Yukl (1998) har inom denna indelning gjort ytterligare en 
indelning i vilken han delat upp varje område i fem underområden. Vi 
valde att strukturera materialet i vår studie utifrån denna indelning för att 
ge läsaren en helhetsbild över ledarskapslitteraturen på området.  
 
Då vi kategoriserade materialet i enlighet med dessa tio områden försökte 
vi finna likheter, skillnader, motsättningar etcetera i litteraturen för att 
endera koppla samman dessa eller ställa dem emot varandra i texten. Detta 
resultat sammanställdes även i en tabell (se bilaga 1) som visar vilka 
författare som behandlat vilka ämnen samt hur många författare som tagit 
upp respektive område i vår studie. För att även ge läsaren en överskådlig 
bild över den forskning som använts i studien gjorde vi en tabell (se bilaga 
2) över alla forskares studier som visar respektive forskares 
tillvägagångssätt och huvudsakliga resultat samt tidpunkt för studien. Efter 
att ha beskrivit och kategoriserat litteraturen om ledarskap av team 
diskuterades innehållet i studien i vårt analyskapitel som sedan mynnade ut 
i våra slutsatser.  

2.4 Granskning av material 
Då en litteraturstudie inom området ledarskap av självstyrande team ligger 
till grund för denna uppsats består underlaget av sekundärdata, det vill säga 
information som samlats in av någon annan. Enligt Jacobsen (2003) är det 
viktigt att ta hänsyn till materialets användbarhet och tillförlitlighet vid 
användandet av sekundärdata. Sekundärdata är ofta avsedd för ett annat 
ändamål än forskarens egen studie, vilket medför en risk att studiens 
variabler, enheter eller intervall inte överensstämmer med forskarens 
behov. Eftersom det inte är forskaren själv som samlat material, utfört 
mätningar eller intervjuer och strukturerat informationen, så begränsas 
informationen om tillförlitligheten i materialet, menar Jacobsen (2003).  
Det är därför viktigt att kritiskt granska materialet för att bedöma dess 
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användbarhet och tillförlitlighet. Vi har huvudsakligen använt oss av 
artiklar, till största delen skrivna av forskare, men även ett färre antal 
artiklar och böcker som skrivits av praktiker inom området ledarskap. Av 
praktikerna märks främst Katzenbach & Smith (1992, 1993, 1994) som 
båda arbetar som konsulter, men ändå är erkända och mycket ofta citerade i 
forskning, vilket torde göra dem till en tillförlitlig källa. Granskningen av 
materialet som använts i denna uppsats är gjord i flera steg, vi har bedömt 
databasernas tillförlitlighet, tidskrifternas och slutligen artiklarnas 
tillförlitlighet. De databaser som använts för informationssökning är knutna 
till Linköpings universitetsbibliotek, vilket ger en viss garant för 
materialets tillförlitlighet. Det är framförallt urvalet av tidskrifter som 
medför att vi anser att källorna är tillförlitliga, då dessa är bland de mest 
citerade och erkända inom området vi studerat. Ytterligare en faktor som 
avgör är att artiklarna har omfattande källförteckningar och många 
författare är återkommande källor i artiklarna i urvalet.  
 
Fullständig objektivitet är en omöjlighet att uppnå, då det är omöjligt att 
helt negligera sin egen förförståelse, sina värderingar eller resultatet av en 
kulturell tradition (Alvesson & Deetz, 2000). Det är inte heller vår intention 
att hävda objektivitet eftersom vi är medvetna om orimligheten i detta. Vi 
har förförståelse inom området ledarskap och vi har under arbetets gång 
skapat oss uppfattningar den specifika typ vi studerar. Detta innebär att det 
är rimligt att anta att en liknande litteraturstudie gjord av någon annan inte 
skulle ha gett samma resultat. Vi har eftersträvat att skapa en helhetsbild av 
ledarskap av självstyrande team och behålla innebörden av det material 
som använts. Genom att använda en förutbestämd, dock klassisk indelning 
av ledarskap, den relations- och uppgiftsorienterande, finns det risk för att 
vi har tagit material ur sin kontext och därmed gett det en annan innebörd. 
Vi ser det som en omöjlighet att helt undvika detta och det är inte heller 
syftet med uppsatsen att enbart återge vad som tidigare skrivits, utan vi 
avser göra en beskrivning och kategorisering av litteraturen om ledarskap 
av team.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Som nämns i inledningskapitlet kan ledarskapslitteratur delas in i en 
uppgifts- och en relationsorienterad del. Nedan återfinns Yukls (1998) 
ytterligare indelning, vilken vi använder som analysverktyg. 
 
Gary Yukl är en av de mest framstående forskarna inom ledarskapsområdet 
och hans studier används flitigt både av andra forskare och som 
undervisningsmaterial på universitet. I sin beskrivning av ledarskapet 
använder sig Yukl (1998) bland annat av uppdelningen uppgiftsorienterade 
och relationsorienterade ledarbeteenden. Ledarskapsforskningen har de 
senaste 50 åren varit inriktad på främst två delar: den uppgiftsorienterade 
och den relationsorienterade (Abrahamsson & Andersen, 1998: Yukl, 
1998). Utifrån denna grundindelning har Yukl tagit fram en modell där han 
beskriver tio ledarbeteenden, fem som går ut på att leda arbetet och fem 
som hanterar relationerna3. Vi kommer i vår studie att utgå ifrån denna 
indelning för att beskriva ledarskapet av självstyrande team och 
kategorisera den litteratur vi studerar. Nedan följer en kort beskrivning av 
Yukls tio ledarbeteenden som vi tar som utgångspunkt, uppdelat på de två 
områdena att leda arbetet och att hantera relationerna. De tio 
ledarbeteendena illustreras i tabellen nedan. 
 

Ledarbeteenden 
Uppgiftsorienterade Relationsorienterade 

Planera Stödja 
Lösa problem Utveckla 

Tydliggöra Visa uppskattning 
Informera Belöna 
Övervaka Hantera konflikter 

Tabell 2: Yukls (1998) tio ledarbeteenden, egen utformning. 
 

                                           
3 Yukl använder sig av uttrycken Managing the work och Managing the relations.  
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3.1 Att leda arbetet 
De fem ledarbeteenden som Yukl (1998) identifierat inom detta område är: 
planera, lösa problem, tydliggöra, informera och övervaka4.  
 
Planera innebär att ledaren bör besluta vad som ska göras, hur det ska 
göras, vem som ska göra vad och när det ska göras. Planering innefattar 
målformulering, prioriteringar, strategier, formell struktur, resursallokering, 
ansvarsfördelning och schemaläggning av aktiviteter.  
 
Lösa problem handlar om att identifiera arbetsrelaterade problem, att 
analysera dessa och att hitta lösningar på problem och kriser. Till skillnad 
från planeringsdelen, som syftar till att effektivisera arbetet, så går 
problemlösning ut på att hålla en välordnad arbetsgång och att successivt 
implementera planer och program.  
 
Tydliggöra Denna del av ledarskapet innebär att kommunicera planer, 
policys och förväntningar på de anställdas olika roller. Dessa kan delas in i 
fyra delar; att definiera ansvarsområde för anställda eller teammedlemmar; 
att sätta prestationsmål och godkänna planer för implementering av dessa; 
tilldelning av uppgifter och ge instruktioner för hur de ska genomföras.  
 
Informera Skillnaden mellan att informera och att tydliggöra är att 
informering enbart handlar om att underlätta arbete genom att 
kommunicera med de anställda och förse dem med rätt information, medan 
tydliggöra är inriktat på att styra beteenden.  
 
Övervaka innebär att samla information om pågående aktiviteter, det vill 
säga om arbetets framsteg, individuella prestationer, produkt- eller 
servicekvalitet och om projekt och planers framgång.  

                                           
4 Yukls benämningar på begreppen är: planning, problem solving, clarifying, informing och monitoring. 
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3.2 Att hantera relationer  
Den fem ledarbeteenden som Yukl (1998) identifierat inom detta område 
är: stödja, utveckla, erkänna, belöna och hantera konflikter5.   
 
Stödja Ledarskapet bör ha en stödjande funktion, vilket innefattar att visa 
hänsyn till och bry sig om andras behov och ge assistans med arbetet när 
det är nödvändigt.  
 
Utveckla Utvecklingsfunktionen innefattar en rad ledarbeteenden såsom 
coachning, att utöva mentorskap, karriärsrådgivning som syftar till att öka 
och utveckla en persons kunskaper, underlätta förändring av arbetet och 
avancemang i karriären. Utvecklingsfunktionen är mer specifikt inriktad på 
de anställdas utbildning och utveckling rent kunskapsmässigt, medan 
stödjandefunktionen syftar till medarbetarnas välmående i allmänhet.  
 
Erkänna Det finns tre huvudsakliga sätt att erkänna individers prestationer 
och förmåga; att berömma, att ge utmärkelser och olika former av 
ceremonier som syftar till att erkänna och uppmärksamma enskilda 
individer inför hela organisationen.  
 
Belöna handlar helt enkelt om att ge belöningar för utfört arbete, som till 
exempel löneökning, befordran eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.  
 
Hantera konflikter syftar till att skapa och bibehålla goda relationer inom 
organisationsenheten, med övriga enheter och med kunder.  
 
 
 
  
  

                                           
5 Yukls benämning på begreppen är: supporting, developing, recognizing, rewarding och conflict 

management.  
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4 Att leda arbetet  
I detta och nästa kapitel kategoriseras litteraturen utifrån Yukls (1998) 
modell med tio ledarbeteenden. Vi börjar med att beskriva att leda arbetet 
för att i nästa kapitel gå in på att hantera relationerna. Detta kapitel 
innehåller delarna planera, lösa problem, tydliggöra, informera och 
övervaka. 

4.1 Planera 
Hackman (2002) identifierar ett antal grundläggande funktioner som måste 
utföras i en organisation som arbetar i team; utföra arbetet, övervaka och 
leda arbetet, designa teamet, skaffa nödvändiga resurser och bestämma mot 
vilka mål teamet ska arbeta. När organisationen ska bestämma teamets 
makt och ansvar över dessa funktioner är det lämpligt att utgå från vem 
som är bäst lämpad att sköta var och en av dem. Det kan således variera 
mellan olika självstyrande team i vilken utsträckning teamet har ansvar för 
dessa funktioner och i vilken utsträckning ledaren ansvarar för dem. 
(Hackman, 2002) 
 
Zenger et al (1994, i Trent 2004) menar att är det vanligt att organisationer 
underskattar de krav som ställs på denna typ av ledarskap. Att vara ledare 
är ett tidskrävande arbete och ställer höga krav på kompetens och 
ledaregenskaper hos den aktuella personen. Zenger et al menar att teamet 
riskerar att misslyckas om ledaren inte har tillräckliga ledarskapskunskaper 
och organisationen bör därför ge ledaren utbildning, uppmärksamhet och 
stöd för att denne ska lyckas i sitt arbete. Hackman (1986) menar att inte 
alla personer passar som ledare över självstyrande team. Han identifierar 
tre egenskaper som kan mätas vid bedömningen om en person passar som 
ledare eller inte, dessa är: mod, emotionell mognad och tydliga och 
lämpliga personliga värderingar. Hackman menar vidare att dessa 
egenskaper inte är så lätta att lära ut, framförallt inte på kort tid, varför han 
rekommenderar att den person som anställs som ledare innehar dessa 
egenskaper redan innan hon/han anställs i organisationen.  
 
Ledarens första och kanske främsta uppgift är att se till att fyra 
grundläggande villkor för teamet är uppfyllda (Hackman, 2002). Dessa 
villkor handlar om att teamets uppgift ska vara klarlagd, att teamet ska ha 
tydliga gränser mot övriga organisationen, att teamet har makt att styra 
över sina arbetsprocesser och att medlemmarna inom teamet är stabila över 
en rimlig tid (Hackman, 2002). Även Spreitzer et al (1999) tar upp vikten 
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av att skapa ett team med varaktiga medlemmar och menar att ledaren kan 
bidra till att såväl skapa ett team med medlemmar som stannar inom teamet 
och som har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att nå teamets mål.  
 
Lind & Skärvad (2004, s 152) menar att ledarens, eller den de i detta 
sammanhang kallar teamarkitekten, roll är att se till att det självstyrande 
teamet har: 

”[…] rätt sammansättning, rätt teamledning och rätt organisationsstruktur 
i teamen så att det kan klara sitt uppdrag.” 

Författarna anser att de i detta avseende skiljer sig från många andra 
forskare och andra som skriver teamlitteratur, eftersom de påpekar vikten 
av teamets sammansättning och inte enbart koncentrerar sig på att teamen 
ska få så mycket makt och ansvar som möjligt. De menar dock att ledaren 
har en mycket viktig uppgift i att skapa engagemang och självförtroende 
hos teamet.  
 
Lind & Skärvad (2004) menar vidare att det är teamets uppgifter som bör 
avgöra vilket typ av ledarskap som är nödvändigt. Författarna påpekar även 
att det krävs en viss svårighetsgrad i arbetet och att uppgifterna är beroende 
av varandra för att team som arbetsform ska vara lämplig över huvudtaget. 
Om arbetsuppgifter och roller i teamet är tydliga och avgränsade, kan det 
räcka med att ledaren ägnar sig åt att utbilda och träna vissa 
teammedlemmar. Däremot menar Lind & Skärvad att ledarskapet bör vara 
tydligare och starkare om teamets uppgift är mer komplex. Komplexitet 
ställer högre krav på interaktion mellan teammedlemmarna, vilket i sin tur 
ställer krav även på personkemin mellan ledare och teammedlemmar och 
teammedlemmarna sinsemellan. Interaktionen är en förutsättning för att det 
ska vara möjligt för teammedlemmarna att förstå och acceptera målen, 
vilket i sin tur är en förutsättning för teamets effektivitet. (Lind & Skärvad, 
2004) 
 
Eftersom ett självstyrande team enligt Wageman (2001) varken bestämmer 
arbetets syfte, teamets struktur eller organisationskontext självt, så menar 
författaren att det är ledarens uppgift att designa teamet på ett sådant sätt att 
det leder till självständighet och bra resultat. Även Spreitzer et al (1999) 
anser att ledaren har en viktig roll vid designandet av teamet och bör se till 
att hitta medlemmar som är lämpliga för teamets uppgift. Stewart & 
Barrick (2000) menar att teamets uppgifter även ska avgöra hur 
självständigt teamet ska arbeta. De har sett att en större grad av 
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självständighet, vilket innebär en hög grad av eget beslutsfattande, 
motsvarar god produktivitet om teamet har begreppsmässiga, praktiska 
uppgifter. Författarna sätter begreppsmässiga uppgifter i kontrast till 
beteendemässiga uppgifter, det vill säga de som är relationsorienterade. För 
team med relationsorienterade uppgifter förordar Stewart & Barrick i stället 
ett starkare externt ledarskap. De påpekar generellt att forskare och ledare 
bör vara medvetna om att det inte finns ett optimalt sätt att organisera ett 
team och dess arbete.   
 
När en ledare skapar ett team använder denne vanligtvis en modell för hur 
teamet ska sättas ihop och vilka resurser som behövs (Wageman, 2001). 
Författaren har genom sin forskning konstaterat att modellen antingen kan 
vara tydlig, uttalad och ha en genomtänkt implementeringsstrategi eller 
underförstådd utan någon genomtänkt implementeringsstrategi. Vissa 
ledare försöker enligt författaren påverka sina överordnade för att få 
nödvändiga resurser för att kunna skapa det önskade teamet, medan andra 
ledare accepterar rådande situation och skapar ett team efter de 
förutsättningar som finns. Enligt Hackman (1986) bör teamledaren ha 
förmågan att skaffa nödvändiga resurser och stöd till teamet. I vissa 
organisationer finns resurserna visserligen redan från början, vilket innebär 
att ledaren inte behöver lägga så mycket energi på det området, men i andra 
organisationer krävs mycket arbete från ledarens sida för att skapa bra 
förutsättningar för teamet (Hackman, 1986). Resultatet av Wagemans 
(2001) forskning visar att team som är konstruerade efter en genomtänkt 
strategi är mer effektiva än team som är bristfälligt utformade. Wageman 
vänder även på resonemanget och frågar sig vad som egentligen påverkar 
vad i det här sammanhanget. I hennes studie framkom att ledarens effekt på 
teamet delvis berodde på hur teamet var designat. En effektiv ledare 
tenderade att ha en mer positiv påverkan på ett väldesignat team än på ett 
mindre bra designat. Dessutom tyder resultatet av Wagemans studie på att 
ett effektivt team tar mindre skada av ineffektivt ledarskap än ett team med 
undermålig design. Kan det alltså även vara så att det inte bara är ledarens 
påverkan på teamet som är beroende av teamets design, utan att även 
teamets design påverkar ledarens beteende? Enligt Wageman finns det 
tecken som tyder på det. Hon menar att det är troligt att väldesignade team 
tar sig an ledarskapsfunktioner, vilket skulle innebära att teamets förmåga 
att vara självstyrande påverkas av teamets design.  
 
Var beslutanderätten ska ligga är en central fråga inom ledarskapet av 
självstyrande team. Enligt Urch Druskat & Wheeler (2003) har team 
befogenheten att självt fatta beslut, men däremot finns det skillnader i 
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omfattningen av beslutanderätt. Pfeiffer & Vega (1999 i Callanan, 2004) 
menar att många teoretiker anser att organisationers framgång till stor del 
beror av ledarens förmåga att fördela makt och ansvar till anställda lägre 
ned i organisationen. Att flytta över delar av beslutanderätten från ledaren 
till teamet är dock inte problemfritt. Ursch Druskat & Wheeler (2003) fann 
i sin studie en paradox i att ledaren ska delegera beslutanderätt till team 
samtidigt som det är ledaren som är ansvarig för de beslut teamet fattar. 
Detta kan illustreras genom följande citat av en ledare i Urch Druskat & 
Wheelers (2004, s 66) studie om ledarskap av team: 

”The hardest part is that I’m also held accountable.” 

Det kan alltså vara svårt att delegera beslutanderätten till andra då det är 
ledaren som är ansvarig för konsekvenserna av besluten. Enligt författarna 
kan teamledaren känna att hon/han hamnar i kläm mellan att själv fatta 
beslut och att låta teamet fatta beslut. Vissa medlemmar vill bli tillsagda 
vad de ska göra, medan andra framhäver sin rätt att själva fatta beslut. 
Dessutom kan teamledarens överordnade säga till ledaren att delegera 
ansvar samtidigt som de säger att hon/han ska se till att teamet följer 
organisationens råd. Teamledaren hamnar därmed i en något besvärlig sits 
och det kan vara svårt att veta till vilken grad beslutanderätten skall lämnas 
över. Vid genomdrivandet av ett beslut kan ledaren söka godkännande eller 
samtycke från organisationsledningen. Urch Druskat & Wheeler menar att, 
även om teamet har beslutanderätt, så kan organisationens samtycke 
förbättra teammedlemmarnas självförtroende och underlätta 
genomdrivandet av beslutet. (Urch Druskat & Wheeler, 2003) 
 
I organisationer med traditionell hierarkisk struktur ses det som något 
positivt att ledaren är beslutsam och styr sina underordnade. När det gäller 
självstyrande team, menar dock Katzenbach & Smith (1994) att det är 
teamet som i första hand bör vara det beslutsamma och styrande, inte 
ledaren. Ledaren bör vara extra försiktig med sina uttalanden i början av 
teamets arbete då teammedlemmarna tenderar att lyssna extra noga på 
ledaren. Det finns då en risk för att råd från ledaren uppfattas mer som en 
order varför ledaren bör välja sina ord och vara tydlig i sina uttalanden. I 
vilken utsträckning ska då ledaren lämna över beslutanderätt och kontroll 
till teamet? Enligt Katzenbach & Smith är även detta en balansgång för 
ledaren där det gäller att hitta balansen mellan att guida och att lämna över 
kontroll, mellan att själv fatta beslut och att låta medlemmarna fatta dem 
samt mellan att lösa svåra uppgifter själv och att låta medlemmarna lära sig 
lösa dem. Arnold et al (2000) menar att ett deltagande beslutsfattande är att 
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föredra, vilket innebär att både ledaren och teammedlemmarna ska vara 
delaktiga. Ledaren bör uppmuntra medlemmarna att delta i diskussioner, 
delge sina idéer och komma med förslag om vad som bör göras och det är 
viktigt att ledaren lyssnar till teammedlemmarna och tar del av deras 
information och idéer då beslut skall fattas (Arnold et al, 2000). Ett 
liknande resonemang förs av Hackman (2002) som även han menar att 
ledaren ska se till att teammedlemmarna får säga sitt och komma med 
förslag. Han anser dock att även ledaren själv ska delta i diskussionen 
genom att agera som en konsult som bidrar med sina åsikter och kunskaper 
till teamet, vilket skiljer sig från vad Katzenbach & Smith (1994) förordar. 
De menar, som nämnts ovan, att ledaren ska lämna beslut helt till teamet, 
vilket innebär att ledarens roll blir den samordnande. Hackman (2002) 
menar dock att ledarens deltagande inte behöver motverka teamets 
självstyre, utan att det snarare kan underlätta det genom att hon/han kan 
bidra till diskussionen. Tanken är att det ska öka chanserna för att rätt 
beslut fattas och att teammedlemmarna har större förståelse för och 
acceptans mot de beslut som fattas eftersom de varit delaktiga i 
beslutsfattandet (Hackman, 2002). 
 
Zenger et al (1994, i Trent, 2004, s 95) påpekar att det är viktigt att ledaren 
förstår sin roll och inte ser sig själv som vare sig vad författarna kallar ”top 
sergeants” eller som ”team members with a few extra duties” för då löper 
hon/han stor risk att misslyckas, vilket medför att även teamet misslyckas. 
Katzenbach & Smith (1994) menar att både för hård och för slapp styrning 
från ledarens sida hämmar teamets förmåga, initiativrikedom och 
kreativitet. Enligt Katzenbach & Smith är det dock vanligt att ledaren 
utövar för hård styrning och därmed lämnar alltför lite utrymme till teamet 
självt. Trent (2004) framhäver att kvalificerade ledare med bred kunskap 
om vad ledarskap innebär är nödvändigt för teamets, och därmed 
organisationens, framgång. Det bör därför vara organisationens högsta 
prioritet att ombesörja ett gott ledarskap. Enligt Katzenbach & Smith 
(1994) ska ansvarsfördelningen av ledarskap inom organisationen ses som 
en process, i vilken alltmer ansvar och beslutanderätt delegeras till teamet 
allteftersom tiden går och teamet utvecklas.  
 
Ett gott ledarskap innebär bland annat att ledaren har förmågan att känna av 
när dennes involvering stimulerar teammedlemmarna och för arbetet framåt 
eller när den hämmar teamet (Katzenbach & Smith, 1994). Enligt 
Katzenbach & Smith handlar det till stor del om ledarens attityd till sin 
uppgift. Vidare menar de att en ledare inte bör vara egoistisk, utan ha en 
ödmjuk inställning till sin och teamets kunskap och agera utifrån 
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inställningen att det inte alltid är hon/han som har svaret på alla frågor och 
att hon/han inte kan lyckas utan sin och medlemmarnas gemensamma 
prestationer. Ledaren bör vara noga med att inte hämma teammedlemmarna 
utan istället uppmuntra deras kreativitet och handlingskraft. Eftersom alla 
team har olika karakteristika, det vill säga olika medlemmar, mål, 
tillvägagångssätt etcetera, så anser Katzenbach & Smith att den rätta 
balansen mellan ledarens och teamets kontroll skiljer sig från fall till fall. 
Författarna menar att det självklart finns vissa mönster i teamledarskapet 
som alla kan ta till sig, men att det inte finns ett optimalt sätt. Även inom 
teamet är det troligt att ledarrollen inte kommer vara densamma under hela 
ledarskapet. Allteftersom teamet utvecklas och lär sig styra sig självt 
kommer även behovet av ledarskap att ändras och det är då viktigt att 
ledaren bidrar till denna utveckling genom att hela tiden vara öppen för vad 
teamet behöver. Enligt Katzenbach & Smith kan ledaren oftast förstå vad 
teamet behöver genom att lyssna på teammedlemmarna och ta till sig 
informationen om teamets prestationer. (Katzenbach & Smith, 1994) 
 
Enligt Manz & Sims (1987) är det ledarens uppgift att se till att 
självstyrande team planerar sitt arbete innan det genomförs. En viktig del 
av planeringen som tas upp i litteraturen generellt är uppsättandet av mål 
för självstyrande team. Flera författare poängterar att det är teamet som ska 
formulera målen med sitt arbete, inte ledaren, men däremot ska ledaren ha 
en stödjande funktion i uppsättandet av målen (Katzenbach & Smith, 1994; 
Kirkman & Rosen, 1999; Manz & Sims, 1987; Trent, 2004). Synen på hur 
ledaren ska agera i detta sammanhang skiljer sig dock något hos olika 
författare. Trent (2004) menar att ledaren enbart ska vara just stödjande och 
vägledande i målformuleringen, medan Manz & Sims (1987) utöver detta 
även anser att ledaren ska bistå teamet i dess arbete om det är nödvändigt. 
Katzenbach & Smith (1994) menar att teamledaren ska dela arbetsuppgifter 
med övriga teammedlemmar och samtidigt ha ledarskapsfunktioner. 
Författarna menar att ledaren inte bör styra teammedlemmarna i 
specificerandet av mål och syften, men däremot aktivt försöka hjälpa 
teamet att komma fram till tydliga resultat i målformuleringsprocessen och 
klargöra mål och syften. Trent (2004) menar vidare att det dessutom är 
viktigt för teamets effektivitet att teamets mål är utmanande, meningsfulla 
och sakliga, då utvecklandet och accepterandet av dessa ökar teamets 
ansträngningar och prestationer. Hackmans (2002) syn på 
målformuleringen skiljer sig lite från övriga författare. Han menar att det är 
ledaren som ska specificera målen med teamets arbete, inte 
teammedlemmarna själva, men däremot är det teamets uppgift att hitta ett 
bra tillvägagångssätt för att nå målen. Spreitzer et al (1999) tar inte upp 
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vem som ska specificera målen, men poängterar att teamledaren bör se till 
att teammedlemmarna har kollektiva mål som de är gemensamt ansvariga 
för. Att ha ett fastställt mål att sträva emot underlättar koordinationen av 
arbetet samt minskar tvetydigheten i vad som ska göras, menar Hackman 
(2002). Genom att teammedlemmarna själva styr över hur de ska 
åstadkomma sina mål på bästa sätt, motiveras de till att vara kreativa och 
använda sina kunskaper för att hitta lösningar på problem (Hackman, 
2002).  

4.2 Lösa problem 
För att hålla sig uppdaterad om vad som händer i teamet och kunna lösa 
eventuella problem bör ledaren skaffa sig information från teamet. Urch 
Druskat & Wheeler (2003) identifierade i en studie två funktioner i 
ledarskapet som kan underlätta problemlösning, nämligen att avläsa 
medlemmarnas beteenden och att noggrant undersöka de problem som 
uppstår. Genom att ta till sig medlemmarnas åsikter och avläsa deras 
beteenden kan ledaren förstå teamets och medlemmarnas behov, problem, 
svagheter och styrkor, menar Urch Druskat & Wheeler. Att sedan 
systematiskt och noggrant undersöka orsaker till problem genom att ta del 
av teamets data och synpunkter samt organisationens information är 
centralt för ledaren vid problemlösning (Urch Druskat & Wheeler, 2003). 
Hackman (2002) skriver att ledaren aktivt ska försöka att hitta alternativa 
arbetssätt och lösningar på problem. Cannon & Edmonson (2001) har i en 
studie kommit fram till att teamledarens coachning hjälper teamet 
överbrygga relationsmässiga och organisatoriska faktorer som hindrar 
teamet att diskutera fel, problem och konflikter. Teamets prestation är 
enligt författarna beroende av teamets attityder till misslyckande. De menar 
att tydlig styrning från ledaren kan ge teamet en positiv attityd till 
misslyckanden genom att till exempel underlätta teamets förmåga att 
identifiera potentiella misslyckanden. Ledaren fyller en viktigare funktion 
än organisationen som helhet när det handlar om att främja lärande och 
skapa gemensamma värderingar och attityder till framtiden i teamet. 
Cannon & Edmonson betonar vikten av att lära av sina misslyckanden, då 
detta lärande medför att framtida misslyckanden kan undvikas. Detta gäller 
såväl mindre fel som stora misslyckanden, menar författarna, som även 
påpekar att mindre fel ofta hänger samman med större fel. Att lära av 
misslyckanden kräver en förmåga att identifiera misslyckanden, diskutera 
och analysera dem samt hantera konflikter och meningsskiljaktigheter. För 
teamledaren är det viktigt att framhäva misslyckanden som en väsentlig del 
i teamets lärande. (Cannon & Edmonson, 2001)   
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En god interaktion såväl inom teamet som mellan teammedlemmarna och 
ledaren kan antas öka ledarens information om och förståelse för 
medlemmarna och därmed underlätta problemlösning. Interaktionen i 
teamet diskuteras av Trent (2004) som menar att medlemmarnas interaktion 
påverkas av teamet och ledarens förmåga att fatta konsensusbeslut, det vill 
säga nå hög grad av samstämmighet i besluten. Förmågan att fatta 
konsensusbeslut har i sin tur stor betydelse för hur väl teamet kommer att 
prestera, menar författaren. Enligt Trent är det nödvändigt att ledaren och 
teamet, eller åtminstone delar av teamet, har förståelse för hur 
konsensusbeslut uppnås. Trent påpekar dock att det är vanligt att ledare 
tränas alltför lite i beslutsfattande, vilket leder till att beslut och 
beslutsprocessen försämras. Hackman (2002) menar dock att ett 
självstyrande team inte kommer att fungera om alla medlemmar alltid ska 
vara helt överens och fatta konsensusbeslut tillsammans. Han menar att det 
är nödvändigt med en ledare som drar upp riktlinjerna för och styr teamets 
arbete för att det ska fungera effektivt.  
 
Leana (1985) har i en studie av självstyrande team visat att team vars ledare 
uppmuntrar teammedlemmarna att delta med idéer och förslag, är bättre på 
att lösa problem än team med ledare som inte gör det. Leana har i samma 
studie även visat att om ledaren kommer med ett förslag i ett 
inledningsskede av diskussionen, är det troligt att teamet accepterar detta 
förslag som det slutliga alternativet. 

4.3 Tydliggöra 
En mycket viktig del av ledarskapet är enligt Lind & Skärvad (2004) att 
tydliggöra teamets och de individuella teammedlemmarnas roller. I ett 
självstyrande team är teammedlemmarnas roller både kompletterande och 
integrerade på så sätt att alla roller behövs inom teamet samt att de är 
beroende av varandra för att åstadkomma resultat. Då de olika rollerna går 
in i varandra kan det vara svårt att särskilja dem åt, varför det torde vara 
extra viktigt att vara tydlig i definierandet av medlemmarnas roller. Lind & 
Skärvad menar att vilka roller individerna och teamet ska ha beror på vilka 
uppgifter de ska utföra. Ju mer självstyrande teamet är desto mindre 
detaljstyrt ska arbetet vara, vilket innebär att ledaren för ett självstyrande 
team inte ska göra till exempel tjänstebeskrivningar. I stället ska teamet 
skapa roller inom gruppen själva, medan själva syftet med teamet avgörs av 
ledaren och ledningen. (Lind & Skärvad, 2004) 
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Stewart & Manz (1995) menar att hela organisationen spelar en viktig roll 
när det gäller att tydliggöra roller. Organisationen bör definiera ledarens 
roll och tydliggöra och rättfärdiga denna både i organisationen i stort och 
gentemot teamet. Enligt Manz & Sims (1987) är dock detta inte så lätt. De 
menar att en särskilt problematisk aspekt inom ledarskapet av självstyrande 
team är just att identifiera själva ledarskapets roll och hur den externa 
ledaren ska agera. Manz & Sims anser att det främst är den koordinerande 
rollen som skiljer sig i ledarskapet av team jämfört med ett traditionellt 
ledarskap. De finner svårigheter i att ledaren ska koordinera arbetet för ett 
team då teamet ska arbeta självständigt. Detta torde innebära att det finns 
svårigheter med att identifiera övriga roller i organisationen. Stewart & 
Manz (1995) påpekar att genom att ledaren förstår sin roll och känner sig 
trygg i den kan denne också förstå hur hon/han passar in i den 
teambaserade organisationen och det är mindre risk för att ledaren ska 
känna att dennes makt och kontroll över de underordnade är hotad. Enligt 
Hoijberg et al (1997) är det viktigt att ledaren ser sig själv som en person 
med många olika roller och att hon/han kan variera sitt beteende beroende 
på vad situationen kräver. Författarna menar att en ledare som kan inta flera 
olika roller och variera sitt beteende såsom att planera, informera, 
organisera, knyta kontakter och så vidare, tenderar att vara mer effektiv än 
en ledare som bara behärskar en eller ett par av dessa. 
 
Enligt Arnold et al (2000) bör teamledaren föregå med gott exempel i sitt 
ledarskap. Genom att visa teammedlemmarna att ledaren arbetar hårt, 
föregår hon/han med gott exempel och sätter en standard för hur hårt 
teammedlemmarna förväntas arbeta (Arnold et al, 2000). Stewart & Manz 
(1995) menar att även organisationsledningen bör föregå med gott exempel 
och bete sig på ett liknande sätt som de vill att ledaren ska bete sig på. Om 
organisationsledningen inte gör det, utan agerar auktoritärt, så är det stor 
risk att teamledaren tar efter dess agerande istället för att lyssna till dess råd 
och anvisningar om hur ledarskapet bör bedrivas (Stewart & Manz, 1995).   

4.4 Informera 
Att informera handlar om att ledaren förmedlar såväl organisationens mål 
och strategi som annan viktig information till teammedlemmarna (Arnold 
et al, 2000). Det är således viktigt att ledaren är medveten om teamets och 
organisationens mål samt att hon/han har förmågan att kommunicera dessa 
på ett bra sätt (Hackman, 2002). Enligt Arnold et al (2000) bör ledaren 
även förklara beslut som fattats inom organisationen och informera teamet 
om utveckling och förändringar som sker. Ancona & Caldwell (1992) 
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påpekar vikten av att ledaren förser teamet med information om 
organisationen och dess omgivning för att teamet inte ska bli begränsat i 
sitt arbete utan hela tiden behålla kopplingen till den övriga organisationen 
och dess behov. Urch Druskat & Wheeler (2003) fann i sin studie att 
ledaren bör verka på gränsen mellan teamet och organisationen för att på så 
sätt skaffa nödvändig information och resurser till teamet. Genom att vara 
socialt och politiskt medveten, som Urch Druskat & Wheeler kallar det, 
förstår ledaren organisationen och kan därigenom lättare skapa relationer 
med viktiga personer och få tillgång till viktig information. Med hjälp av 
den här informationen kan ledaren både hjälpa teamet i dess arbete och 
påverka medlemmarna att öka sin effektivitet genom att till exempel visa 
hur mycket det kostar då produktionen ligger nere i en timma (Urch 
Druskat & Wheeler, 2003). Genom att ledaren tillsammans med teamet 
sedan diskuterar hur teamets handlingar och beslut påverkar både teamet 
och organisationen i övrigt stärks teamet och dess förmåga att handla i linje 
med organisationens mål, menar författarna. Teamet kan därigenom även 
tilldelas utökad beslutanderätt i och med att dess medlemmar har fått en 
ökad förståelse för deras besluts inverkan på organisationen (Urch Druskat 
& Wheeler, 2003). 
 
Courtright et al (1989) menar att teamledaren ofta intar en ganska passiv 
roll som och ger råd snarare än order och påverkar teammedlemmarna 
genom att ställa frågor och förse dem med viktig information. Ledaren 
påverkar medlemmarna mer genom sin förmåga att få dem att prata, lyssna 
och ta emot råd från ledaren än genom sin makt som ledare. Courtright et al 
kallar den här påverkan för bottom-up och ställer det mot top-down 
styrning som är vanligt med ett traditionellt ledarskap. Även Manz & Sims 
(1987) identifierar i en studie den här skillnaden och skriver att ledarskapet 
blir mer bottom-up istället för top-down. Enligt Katzenbach & Smith 
(1994) är det ledarens roll att sköta teamets kontakter med övriga 
organisationen. För att hantera dessa relationer på ett bra sätt krävs att 
teamledaren kan kommunicera teamets syfte, mål och tillvägagångssätt till 
alla de som kan hjälpa eller förhindra teamet i dess arbete. Det är viktigt att 
ledaren står på teamets sida då de stöter på hinder och teammedlemmarna 
måste känna att de kan lita på att ledaren arbetar för teamets bästa i alla 
situationer. (Katzenbach & Smith, 1994) 
 
För att ett självstyrande team ska prestera väl är det väsentligt att 
kommunikation och samarbete inom teamet och med den övriga 
organisationen fungerar tillfredställande (Kirkman & Rosen, 1999). Enligt 
Kirkman & Rosen är det ledarens uppgift att se till att de sociala 
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strukturerna är sådana att kommunikationen mellan team, ledare och 
omgivning fungerar och att betydelsefull information når 
teammedlemmarna. Ledaren ska enligt författarna även modifiera 
strukturen, vilket kan antas avse teamet och organisationen, om den på 
något sätt hindrar teammedlemmar att få resurser och information. Enligt 
Marks et al (2000) är ledarens förmåga att kommunicera information och 
förse medlemmarna med kunskapsstrukturer en avgörande faktor i ledarens 
roll att fostra effektiva teamprestationer. Kunskapsstrukturer möjliggör 
individens förståelse för hur olika saker fungerar och hjälper medlemmarna 
att hantera förändrade arbetsuppgifter, menar författarna. Ledarens 
genomgång av information hjälper således till att förbereda teamet att 
angripa både rutinmässiga och nya arbetsuppgifter genom att ge 
medlemmarna nödvändiga kunskapsstrukturer (Marks et al, 2000).  

4.5 Övervaka 
Ledarskap av team handlar delvis om att ge teamet ansvar för att övervaka 
sig självt (Urch Druskat & Wheeler, 2003). Manz & Sims (1987) anser att 
ledaren ska uppmuntra teamet så att teammedlemmarna själva kan 
övervaka och utvärdera sitt arbete. Själva övervakningen delegeras alltså 
till teamet medan ledaren i denna del av ledarskapet, liksom inom flera 
andra områden av teamledarskapet, intar en stödjande roll som ska påverka 
teamet i dess arbete. Detta beteende, stödjandet och uppmuntran till 
utvärdering, liksom andra ledarbeteenden som Manz & Sims har studerat, 
har de funnit tydligast när ledaren interagerar med den enskilda 
teammedlemmen, snarare än i interaktionen med teamet som helhet. 
Spreitzer et al (1999) menar att teamledaren bör se till att det finns system 
för att utvärdera teamet och ge medlemmarna kontinuerlig feedback på 
deras prestationer. Eftersom ledaren har en nyckelroll i att utbilda teamet 
och förse dem med resurser (Spreitzer et al, 1999) borde utvärderingen 
utgöra ett viktigt instrument för ledaren.  
 
Trent (2004) diskuterar just vikten av rapportering inom organisationen och 
menar att detta är en viktig del av den information som ska ligga till grund 
för utvärdering av teamet och teamets arbetsprocesser. Enligt Trent är det 
sedan länge belagt att återkoppling både individuellt och för team har 
positiva effekter. Författaren hänvisar bland annat till en omfattande 
undersökning av militära team där prestationen ökat med femtio procent då 
formell återkoppling gavs. Effektiva ledare ser återkopplingen som saklig 
och probleminriktad snarare än individinriktad, menar Trent. Vidare ser 
effektiva ledare återkopplingen som en möjlighet till förändring och 
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förbättring, inte som ett sätt att klaga på de anställda. Trent menar att 
mindre effektiva ledare inte ser återkoppling som en möjlighet att förbättra 
prestationer och ändra beteenden och tenderar därmed att ge vag och 
subjektiv återkoppling. Med hänvisning till Zenger et al menar Trent 
(2004) att ett sätt för ledaren att hantera återkoppling är att ta hänsyn till 
fem principer som förbättrar återkopplingen. Dessa principer innebär att: 
 

• Återkopplingen ska vara problem- och beteendeorienterad i stället för 
personrelaterad 

• Genomförandet ska vara sådant att självförtroende hos mottagaren 
bibehålls 

• Förtroende mellan parterna ska kunna bibehållas 
• Återkopplingen ska förbättras, om nödvändigt, på ledarens initiativ 
• Ledaren ska föregå med gott exempel  

 
För att utvärdering ska vara möjlig krävs att det finns uppsatta mål mot 
vilka utförda prestationer kan mätas (Trent, 2004). Enligt Trent är det 
viktigt att ledaren förstår sambanden mellan mål, ansvar, prestation och 
belöning vid utvärderingen av team, något även Natale et al (2004) är inne 
på, även om de också poängterar att utvärderingen inte skall vara kopplad 
till något straff för teammedlemmarna. Ledare i en undersökning gjord av 
Natale et al (2004) upplevde att mätningar av olika slag bör ligga till grund 
för utvärderingen av teamet då dessa hjälper teammedlemmarna att förstå 
på vilket sätt de bidrar till teamets resultat. Ledarna i undersökningen 
menade att måtten kan vara olika för olika teammedlemmar, men att det är 
nödvändigt att de är kvantitativa. Författarna menar däremot att kvalitativa 
mått kan vara väl så tydliga och att de dessutom kan ge förklaringar till de 
kvantitativa måtten som används. 
 
Hackman (1986) identifierar övervakning som en grundläggande 
ledarfunktion i självstyrande team. Han menar att ledaren bör börja med att 
mäta prestationer och resultat av teamets arbete för att sedan kunna 
identifiera och eventuellt justera de processer och/eller tillvägagångssätt 
som ligger bakom eventuella problem och fel. Enligt Hackman kan ledaren 
inhämta information om felen från teammedlemmarna för att komma fram 
till vad som bör förändras. Tanken är att ledaren på så sätt även ska lära sig 
hur dennes beteende påverkar teamet i olika situationer och därmed kunna 
förändra sitt beteende så att hon/han påverkar teamet i rätt riktning. 
Förhoppningen är att detta även ska stimulera innovation och kreativitet 
hos ledaren, så att hon/han hittar nya lösningar och angreppssätt. 
Organisationen har en viktig roll i stödjandet av teamet och dess 
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prestationer och därför bör ledaren engagera sig även i detta område samt 
ägna minst lika mycket energi åt att arbeta med de överordnade som med 
teammedlemmarna. Hackman menar att om ledaren endast ägnar sig åt 
teammedlemmarna samtidigt som organisationsstrukturen som ska stödja 
teamet är undermåligt, så kommer teamet inte att prestera bra även om 
ledaren hanterar de direkta teamrelationerna på ett bra sätt. Hackman menar 
vidare att det inte finns ett bästa sätt att leda ett självstyrande team på. 
Istället handlar det om att utveckla en ledarskapsprocess genom vilken 
organisationen kan ta reda på vad som är mest lämpat för den enskilda 
organisationen.  
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5 Att hantera relationer 
Detta kapitel behandlar den relationsorienterade delen av ledarskapet av 
självstyrande team. Liksom i föregående kapitel delas litteraturen in efter 
Yukls (1998) ledarbeteenden, i detta kapitel stödja, utveckla, erkänna, 
belöna och hantera konflikter. 

5.1 Stödja 
Cohen & Lei Chang (1997) fann i en jämförande studie av självstyrande 
team och traditionellt styrda grupper att ledare av självstyrande team 
upplevs av teammedlemmarna som mer stödjande och uppmuntrande än de 
traditionella ledarna. Författarna menar såsom flera andra (Courtright et al, 
1989; Katzenbach & Smith, 1994; Kirkman & Rosen, 1999; Manz & Sims, 
1987; Marks et al, 2000) att ett självstyrande team fungerar mer effektivt 
om det uppmuntras till självständighet och om teammedlemmarna upplever 
ett stöd från ledaren, än om ledaren förblir passiv i detta avseende. Cohen 
& Lei Chang (1997) anser också att teammedlemmarna upplever en högre 
grad av tillfredställelse i arbetet om teamet får vara självstyrande, vilket 
innebär att ledarens stödjande funktion är viktig. Wageman (2001) har i sin 
tur genom en studie visat att ett dåligt stöd till teamet försämrar 
arbetstillfredsställelsen, både direkt, och indirekt genom att dåligt stöd 
tenderar att minska teamets förmåga att vara självstyrande. För att ledaren 
överhuvudtaget ska kunna stödja teamet är det dock viktigt att ledaren tror 
på syftet med teamet och teammedlemmarnas förmåga att prestera 
(Katzenbach & Smith, 1992).  
 
Hackman (1986) påpekar att teamledarens stödjande roll inte bara är 
relaterad till teamet, ledaren ska även få de anställda inom den övriga 
organisationen att stödja teamet. Dessutom är det enligt Callanan (2004) 
viktigt att organisationens högsta ledning ser till att organisationen 
inklusive ledare på alla nivåer stödjer teamstrukuren. Detta innebär att 
stödet för teamet och teammedlemmarnas delaktighet i aktiviteter bör 
finnas på alla nivåer och genomsyra organisationen. Även Kirkman & 
Rosen (1999) menar att det inte bara är teamledarens uppgift att styra och 
stödja teamet, utan att styrningen sträcker sig till ända till ledningsnivå. 
Författarna anser att ledning och teamledare bör identifiera de team som 
har en låg grad av självstyre och höja teamens makt och ansvar. För att 
detta ska kunna ske är det viktigt att ledaren får lämplig träning som gör att 
hon/han är kapabel att leda teamet mot självstyrande. Detta innebär att 
ledaren ska uppmuntra teamet till problemlösning samt uppmuntra såväl 
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enskilda teammedlemmar och teamet som helhet att ställa höga 
förväntningar på sina prestationer. (Kirkman & Rosen, 1999) 
 
Urch Druskat & Wheeler (2003) menar såsom Cohen & Lei Chang (1997) 
att förmågan att stödja och bygga relationer mellan teammedlemmarna i ett 
självstyrande team är en viktig egenskap hos ledaren. Enligt Urch Druskat 
& Wheeler (2003) ska en effektiv ledare bry sig om teammedlemmarna, 
stödja dem och anstränga sig för att de ska känna tillit till henne eller 
honom. Om denna tillit ska kunna uppkomma bör ledaren koncentrera sig 
på att vara rättvis, pålitlig och fokuserad på teamets bästa, menar 
författarna. Teamets brist på tillit till ledaren kan göra att 
teammedlemmarna känner sig sårbara och osäkra på ledarens beteende. 
Författarna har i sin forskning visat att brist på tillit kan leda till att ledaren 
utestängs från teamets aktivitet eller möten, vilket i sin tur hindrar det 
fortsatta skapandet av goda relationer och tillit. Genom att så ofta det är 
möjligt samtala och interagera med teamet och de enskilda medlemmarna 
kan ledaren hindra att denna situation uppstår (Urch Druskat & Wheeler, 
2003). Arnold et al (2000) är inne på ett liknande spår angående att stödja 
teamet. Enligt författarna bör ledaren visa hänsyn till och bry sig om 
teammedlemmarna genom att ta sig tid att diskutera enskilda individers 
bekymmer och genom att behandla alla med respekt. Arnold et al menar att 
det är viktigt att ledaren hela tiden har insyn i den utveckling som sker samt 
vet vad teamet arbetar med och hur arbetet fortskrider. Att både bry sig om 
och interagera med teamet är väsentligt och innebär att ledaren bör se 
teamet som en helhet och vara uppdaterad med vad som händer inom 
teamet (Arnold et al, 2000). Detta stämmer överens med en studie gjord av 
Spreitzer et al (1999), i vilken teammedlemmar visat sig vara mer 
tillfredsställda då ledaren interagerar med teamet och handlar på ett öppet 
sätt som teamet kan ta del av. Att ledaren behandlar medlemmarna med 
respekt och visar hänsyn påverkar också medlemmarna positivt. Enligt 
teammedlemmar som intervjuats i Urch Druskat & Wheelers (2003) 
forskning är vetskapen om att ledaren alltid har teamets bästa i åtanke 
grunden till tillit och en god relation mellan teamet och ledaren.  
 
För att visa att ledaren bryr sig om teamet kan och bör hon/han ställa upp 
för teammedlemmarna även på det personliga planet, inte bara då det 
handlar om arbetsrelaterade problem. Enligt Urch Druskat & Wheeler 
(2003) är det här en del av ledarens roll och den syftar till att få teamet att 
prestera bättre genom att medlemmarna mår bra. Författarna ser inte 
teammedlemmarnas personliga problem som ett hinder för teamets arbete, 
utan ur ledarens perspektiv som en möjlighet att stärka relationerna med 
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teammedlemmarna. De menar vidare att stärkta relationer leder till ökat 
förtroende, vilket i sin tur troligen får till följd att både teamet som helhet 
och de enskilda teammedlemmarna låter ledaren ta del av frågor och 
problem som uppstår inom teamet, vilket leder till att problemlösning kan 
underlättas. (Urch Druskat & Wheeler, 2003) 
 
Enligt Trent (2004) är det troligt att ett högpresterande team har en ledare 
som har fått teamet att förstå strategierna för de uppgifter teamet ska utföra. 
Effektiva team har enligt författaren en hög grad av förståelse för hur deras 
uppgifter ska genomföras, medan ett dåligt ledarskap kan vara anledningen 
till att teamet saknar denna förståelse. Trent såväl som Spreitzer et al 
(1999) skriver att ledarskapet och ledaren även har stor betydelse 
beträffande skapandet av normer inom teamet. Spreitzer et al menar att 
dessa normer främjar teamets prestation och enligt Trent (2004) är dessa 
normer viktiga för att teammedlemmarna ska veta vilken prestationsnivå 
som är acceptabel i teamet. Trent påpekar även att det är vanligt att team 
med svaga normer presterar sämre än team med högt satta normer.  
 
Om relationerna mellan teamet och ledaren i det självstyrande teamet ska 
kunna utvecklas, krävs det också att teammedlemmarna kommunicerar och 
interagerar med varandra. Trent (2004) menar att en god ledare kan stödja 
teamet i hanteringen av olikheter i gruppen. Den stödjande funktionen går 
ut på att skapa en god atmosfär så att teammedlemmarna känner sig 
bekväma med att diskutera med varandra. Angående teammedlemmarnas 
interaktion poängterar Trent även att det är viktigt att se till att alla deltar i 
diskussioner och arbete. Ledaren ska samtidigt stå utanför teamet så till 
vida att hon/han är ålagd att lyssna på teammedlemmarna utan förbehåll 
och utan att lämna något eget omdöme (Trent, 2004). Enligt Katzenbach & 
Smith (1992) kan ledarens distans till teamet medföra att hon/han kan bistå 
teamet i att vara hängivna sin uppgift. En annan aspekt i vilken ledaren ska 
stödja teamet är enligt Trent (2004) uppmuntran till kreativt och kritiskt 
tänkande inom teamet. Detta berör egentligen alla områden i ledarens roll, 
vare sig det gäller beslutsfattande, problemlösning som nämnts i tidigare 
avsnitt eller som ovan, teammedlemmarnas interaktion. Med ett kreativt 
tänkande är det enligt författaren möjligt att skapa synergieffekter, vilket 
innebär att idéer kan uppkomma och beslut kan fattas i teamet som inte har 
varit möjligt att uppnå för individen. Trent menar att stödet för teamet gör 
att teammedlemmarna kan samarbeta, diskutera och fatta beslut på ett 
bättre sätt än utan stöd. Detta leder i sin tur till att teamet enligt författaren 
kan anses vara mer effektivt. Kritiskt tänkande rör snarare 
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konflikthantering än ledarens stöd till teamet, vilket gör att resonemang 
kring det återfinns under rubriken 5.5, Hantera konflikter. 

5.2 Utveckla 
Flera författare har diskuterat vikten av att teamet tilldelas ansvar och 
beslutanderätt för att kunna genomföra sina uppgifter (se kap 4.1). Det 
räcker dock inte med att teamet har det formella ansvaret, utan 
teammedlemmarna måste även känna att de klarar av att ta sitt ansvar och 
fatta beslut. Callanan (2004) menar att det är ledarens uppgift att ge ansvar 
till och stärka teammedlemmarna och teamet på ett sådant sätt att de 
hanterar detta. Empiriska studier har enligt Callanan visat att team som har 
förmågan och makten att fatta beslut och ta ansvar uppnår bättre 
produktivitet och kvalitet än om den förmågan saknas. För att en ledare ska 
kunna ge teamet denna makt och kunskap krävs att hon/han litar på att 
teammedlemmarna är kapabla att arbeta tillsammans och utföra sina 
uppgifter i enlighet med de mål som satts upp av organisationen. Enligt 
Callanan är ledarens tillit en avgörande faktor för hur ledaren kan hantera 
detta och därmed hur teamet lyckas. Utan tillit är det möjligt att ledaren 
inte vågar lämna över ansvar, ge tillräckligt med information och ge 
tillgång till nödvändiga resurser för att till slut uppnå målet, menar 
författaren. Ledarens avsaknad av tillit till de underordnades kompetens är 
den huvudsakliga anledningen till varför ledaren inte delegerar en hög grad 
av ansvar till teamet. Istället bör ledaren visa att hon/han tror på teamet så 
att teammedlemmarna börjar tro på sig själva. (Callanan, 2004) 
 
För att uppnå en hög prestationsgrad bör teamledaren, enligt Katzenbach & 
Smith (1994), jobba med att stärka medlemmarnas engagemang och 
självförtroende, både individuellt och som team. Författarna menar att för 
att ett team ska lyckas behövs både individuellt och kollektivt 
ansvarstagande, vilket ledaren bör ha i åtanke då hon/han försöker stärka 
teamet på ett positivt och konstruktivt sätt. Genom att låta 
teammedlemmarna arbeta med olika uppgifter och anta olika roller, kan 
ledare och teammedlemmarna upptäcka vilka de passar bäst för. Den 
utmaning som denna omflyttning innebär gör att teammedlemmarna 
utvecklas, vilket betyder att teamets arbetsmetoder och troligen dess 
prestationer förbättras. (Katzenbach & Smith, 1994) Enligt Katzenbach & 
Smith bör ledaren dela med sig av såväl de uppdrag som dyker upp som 
berömmet för utförd prestation efter utfört uppdrag.  Det gäller alltså att 
förse teamet med möjligheter som gör att det kan utvecklas. Det är enligt 
Kirkman & Rosen (1999) ledarens uppgift att se till att teammedlemmarna 
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drar nytta av varandras kunskaper och att varje individ tränas och utbildas 
kontinuerligt. Det är också viktigt att teammedlemmarna förstår och 
utnyttjar möjligheten till samarbete med andra team där nödvändig 
kompetens kan finnas (Kirkman & Rosen, 1999). Manz & Sims (1987) 
anser att en effektiv ledare uppmuntrar teamet att självt stärka och främja 
beteenden som ger upphov till bra prestationer inom teamet. Ledaren bör 
enligt författarna även uppmuntra till självkritik inom teamet, för att mindre 
bra prestationer ska kunna förbättras.  
 
Lester et al (2002) har genom sin forskning om ledarskap av team, kunnat 
konstatera att ett karismatiskt ledarskap i ett tidigt skede av ett teams 
utveckling får till följd att teamets gemensamma tro på sin egen effektivitet 
ökar med tiden. En karismatisk ledare är (Conger & Kanungo, i Lester et 
al, 2002) en person som har utomordentliga retoriska kunskaper, söker 
ögonkontakt och har ett varierat sätt att tala och uttrycka sig. Lester et al 
har även kunnat visa att ett teams tro på sin egen effektivitet är positivt 
korrelerat med teammedlemmarnas trivsel i teamet, med teamets 
ansträngningar och teamets prestationer. Däremot har inte funnit ett direkt 
positivt samband mellan ett karismatiskt ledarskap och ett teams 
effektivitet, men genom att påverka teammedlemmarnas tro på teamets 
effektivitet kan det påverka även teamets faktiska effektivitet. Författarna 
påpekar att en ledare alltså inte enbart kan använda sig av övertygelse för 
att få ett team att tro på sina prestationer och därigenom vara effektivt, på 
längre sikt krävs det att teamet själva presterar något för att det ska kunna 
ha en fortsatt hög tro på sin effektivitet. (Lester et al, 2002)    
 
Eftersom ett självstyrande team innebär att en stor del av det traditionella 
ledarskapet finns inom teamet menar Callanan (2004) att det finns en risk 
att teamledaren kan känna att hon/han inte behövs. Det finns situationer då 
ledaren inte behövs eller till och med hämmar teamets prestation varför 
ledaren bör anpassa sig efter teamets behov och inta en roll som coach och 
rådgivare istället för att vara den som ”vet bäst” (Callanan, 2004). Om det 
självstyrande teamet blir styrt för hårt och detaljerat, menar författaren att 
det finns risk att teamets resultat försämras. Callanan menar att även 
organisationen kan påverka ledarskapet av team. Genom att koncentrera sig 
på vissa nyckelkompetenser som är viktiga för en ledare och utveckla dessa 
hos organisationens ledare ökar chansen att få fram bra ledare för teamen. 
Enligt Callanan så kommer en ledare som ger teamet makt och kunskap i 
sin tur att påverka teamet positivt;  
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”if you believe in people’s abilities, they will come to believe in them”. 

(Conger, 1989, i Callanan, 2004, s 82) 
 
Enligt Urch Druskat & Wheeler (2003) är ledarens coachning betydelsefull 
för att teammedlemmarna ska utvecklas och känna sig kapabla att fatta 
egna beslut. Med coachning menar Urch Druskat & Wheeler att stärka 
medlemmarnas prestationer och självförtroende, att ge feedback till teamet 
och hålla möten som kan underlätta för teamet i sina egna möten. Bra 
coachning förbättrar såväl teammedlemmarnas kunskaper och prestationer 
som deras självförtroende, menar författarna. I och med att medlemmarna 
stärks känner även ledaren att hon/han kan lita på medlemmarna och 
delegera beslutsfattande till teamet (Urch Druskat & Wheeler, 2003). Även 
Arnold et al (2000) betonar vikten av ledarens coachning och syftar på de 
ledarbeteenden som utbildar teammedlemmar och hjälper dem att lita på 
sig själv. Ledaren kan åstadkomma detta genom att till exempel föreslå 
vissa områden som behöver förbättras eller hjälpa teamet att förstå inom 
vilka områden medlemmarna behöver mer utbildning (Arnold et al, 2000). 
Cohen et al (1996) menar dock att även om en ledares coachning kan 
medföra en ökad tillfredsställelse, så anser de att coachningens betydelse 
kan vara överskattad. I sin studie kom de intressant nog fram till att 
ledarens coachning inte hade något samband, eller till och med ett negativt 
samband, med teamets prestationer. Författarna menar dock att det finns 
andra viktiga roller för ledarskapet av team.  
 
Även Ahearn et al (2004) ser på teamledaren som en coach som underlättar 
och koordinerar arbetet samt tar tillvara teammedlemmarnas talanger, 
motivation och kunskaper för att främja teamets prestation. Författarna 
menar det krävs att ledaren besitter sociala och politiska färdigheter för att 
klara av detta och vara effektiv som ledare. Författarna menar att ledarens 
politiska färdigheter är en viktig bidragande faktor till teamets prestation. 
Med politiska färdigheter menar de ledarens förmåga att förstå 
teammedlemmarna och att använda den förståelsen för att påverka dem på 
ett sådant sätt att det främjar personliga och/eller organisationens mål. Det 
handlar alltså om att kunna förstå andra, att få dem att känna sig bekväma 
och att få dem att arbeta åt det håll som ledaren vill (Ahearn et al, 2004).  
 
Wageman (2001) menar att eftersom teamet har ansvar för att utföra, leda 
och övervaka sitt arbete, så är ledarens uppgift att coacha teamet på ett sätt 
som hjälper medlemmarna att sköta dessa uppgifter. Wageman definierar 
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coachning som den direkta interaktionen med teamet, vilken syftar till att 
forma teamets arbetsprocesser och leda till bra prestationer. Författaren 
menar att litteraturen genomsyras av synen att ledarens coachning påverkar 
teammedlemmarnas engagemang, förmåga att lösa problem inom gruppen 
samt accepterande av kollektivt ansvarstagande för teamets prestationer. 
Enligt Wageman (2001) tyder forskningen på att ledarens coachning under 
vissa omständigheter fostrar självständighet inom teamet och påverkar 
teammedlemmarnas relationer och tillfredsställelse dess arbete positivt. 
Däremot är det otydligt vilken effekt enbart coachningen har på teamets 
prestation samt exakt vad begreppet innebär. Coachningens effekt på 
teamet och dess självständighet verkar dock, enligt Wageman vara 
beroende av teamets design.  
 
Även om litteraturen enligt Wageman (2001) domineras av synsättet att det 
är ledarens coachningsbeteende som påverkar teamets självstyrande, så 
påpekar hon samtidigt att det även finns forskare som menar att det är 
teamet som påverkar ledarens stil. Wageman menar att det kan vara så att 
ledaren anammar en annan ledarstil genom att till exempel öka 
övervakningen av och graden av inblandning i teamets arbete på grund av 
att teamet inte presterar bra. Således kan det alltså vara teamet som 
påverkar ledarens beteende snarare än att ledarens beteende påverkar 
teamet, menar författaren. Hackman (2002) menar ändå att coachning och 
att hjälpa till i processer är väsentliga uppgifter för ledaren, men att 
omfattningen av dessa är beroende av teamets kompetens och 
organisationens resurser. Enligt Hackman ställs det i vissa organisationer 
höga krav på att ledaren ska rycka in då teamet behöver praktisk assistans, 
medan andra organisationer har experthjälp som teamet kan kontakta vid 
behov av assistans. Oavsett omfattningen på ledarens coachning och 
assistans så är det dock en nödvändig ledarfunktion, menar Hackman. 

5.3 Erkänna 
Att ledaren behandlar teammedlemmarna med respekt, lyssnar på dem och 
tar hänsyn till deras åsikter menar Phillips et al (2001) bidrar till att 
medlemmarna känner sig rättvist behandlade av ledaren. Medlemmars tro 
på att deras åsikter hörsammas och övervägs har en positiv påverkan på 
deras känsla av att vara rättvist behandlade och gäller oavsett om deras 
förslag går igenom eller inte. Medlemmarna tenderar då även att uppfatta 
teamets beslutandeprocess som mer rättvis än om deras förslag inte 
behandlas med respekt, vilket ytterligare förstärker deras positiva 
inställning och gör att de blir mer nöjda med ledaren. Ledaren bör även 
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vara noga med hur hon/han interagerar med teamet då detta tros ha en stor 
påverkan på teamets rättviseuppfattning. (Phillips et al, 2001) 
 
Korsgaard et al (1995) menar att om ett teams ledare tar hänsyn till 
teammedlemmarnas idéer och åsikter, kommer det att få till följd att teamet 
får större förtroende för beslutsprocessen, vilket i sin tur leder till att beslut 
accepteras i hög utsträckning. Författarna har även visat att även om 
teammedlemmarna har liten praktisk påverkan på de beslut som rör dem, 
har ledarens hänsynstagande större betydelse för teammedlemmarnas 
acceptans av beslut, än om medlemmarnas påverkan på beslutet är stor. 
Vidare är ledarens hänsynstagande positivt korrelerat med 
teammedlemmarnas hängivenhet till teamet och medlemmarnas förtroende 
för ledaren. Om ledaren inte fortsätter visa hänsyn till åsikter, kommer 
teammedlemmarnas hängivenhet till teamet och tillit till ledaren att minska 
över tiden. Slutligen har Korsgaard et al inte kunnat påvisa att det finns ett 
positivt samband mellan ledarens hänsynstagande till teammedlemmarna 
och beslutens kvalitet. Författarna slutsats av sin studie är att ledarskap är 
särskilt viktigt för att få en effektiv beslutsprocess, eftersom ledarens 
förhållningssätt till teamet och teammedlemmarna har stor påverkan på 
beslut och beslutsprocess. De ser även en ledares förmåga att kommunicera 
och samarbeta horisontellt och vertikalt som en konkurrensfördel för 
organisationen. (Korsgaard et al, 1995) 

5.4 Belöna 
Även om teambaserat arbete tenderar att leda till ett bättre resultat på lång 
sikt, så menar Stewart & Manz (1995) att införandet av team kan leda till 
en nedgång i resultatet på kort sikt. Det är därför viktigt att ledaren belönas 
för teamets utveckling och inte dess kortsiktiga prestationer, då det enligt 
Stewart & Manz skulle få till följd att ledaren anammar ett auktoritärt 
ledarskap. Det auktoritära ledarskapet är negativt för teamets 
självständighet och syftar mer till att framhäva ledarens kompetens och 
kunskaper som goda trots teamets svaga resultat. 
 
Stewart & Manz (1995) menar att inte bara teamet utan även ledaren bör 
ges någon form av finansiell belöning och en försäkran om att hon/han inte 
kommer att bytas ut för att kunna utföra ett bra jobb. Det bör enligt Trent 
(2004) finnas en tydlig koppling mellan uppsatta mål och förväntade 
individuella prestationer för såväl ledaren som teammedlemmarna. Ledaren 
har enligt författaren ansvaret för att det finns en korrelation mellan 
måluppfyllelse, utvärdering och belöning. Detta innebär att det erfordras att 
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ledaren har goda kunskaper om den process som uppsättandet av mål 
innebär (Trent, 2004). Spreitzer et al (1999) menar att ledaren bör arbeta 
tillsammans med ledningen och personalavdelningen vid framtagandet av 
ett prestationsbaserat belöningssystem.  

5.5 Hantera konflikter 
Enligt Lind & Skärvad (2004) är otydlig arbets- och rollfördelning en källa 
till konflikt. Författarna ger exempel på då teammedlemmar, av 
välvillighet, övertagit andras arbetsuppgifter vilket vållar stor irritation och 
medför dålig stämning i hela teamet. Lind & Skärvad menar att tydlighet är 
lösningen på denna typ av problem. Om en arbetsgång är fastlagd av 
teammedlemmarna är det viktigt att individerna inte själv frångår denna om 
det inte bestäms gemensamt av teamet. Enligt Lind & Skärvad är ledarens 
roll i detta inte att styra själva arbetet, utan att se till att kommunikationen i 
teamet fungerar väl så att konflikter kan förebyggas och lösas om eller när 
de uppstår. 
 
Enligt Hoijberg et al (1997, som hänvisar till Manz & Sims forskning) 
krävs ett underlättande och samarbetsinriktat ledarskap vid teamarbete, 
vilket ställer högre kognitiva, sociala och beteendemässiga krav på ledaren. 
Författarna menar att ledaren bör ha en förmåga att se saker ur många olika 
perspektiv och bedöma sociala mönster och relationer inom teamet samt 
kunna hantera både sina egna och andras känslor. Ledaren bör 
uppmärksamma individerna och relationerna dem emellan, ha känsla för 
medlemmarnas känslor och potentiella konflikter (Hoijberg et al, 1997). 
För att hantera konflikter som uppkommer inom teamet och med 
omgivningen är det enligt Ancona & Caldwell (1992) viktigt att det 
självstyrande teamet har goda relationer till sina kontakter utanför 
organisationen, och det är ledarens roll att vårda dessa relationer. Ledaren 
bör inta en aktiv roll för att väcka intresse för och få stöd för teamet, utföra 
lobbyverksamhet för att anskaffa resurser samt skydda teamet från 
omgivningens tryck. Enligt Hackman (2002) bör ledaren vara bra på att 
hantera relationer och inte vara rädd för att konfrontera andra människor. 
En effektiv teamledare ska bland annat ha förmågan att lyssna, 
kommunicera och övertyga andra människor (Hackman, 2002).  
 
Lind & Skärvad (2004) menar att konflikter inom ett team kan vara både 
positivt och negativt och att de kan vara för många eller för få till antalet. 
Författarna anser att för mycket konflikter kan leda till 
kommunikationssvårigheter, brist på samarbete med mera, medan för få 



ATT HANTERA RELATIONER 

 40 

konflikter kan få teammedlemmarna att passiviseras i den mening att de 
inte utmanar varandra eller varandras idéer. Lind & Skärvad föreslår att 
teamet utser en person utanför den egna gruppen som kan se teamet ur ett 
annat perspektiv än deras eget och därmed underlätta konflikthanteringen. 
Den här personen skulle kunna vara en teamledare, vilken då står utanför 
teamet men som är väl insatt i teamets arbete och har god kännedom om 
dess medlemmar. Trent (2004) för ett liknande resonemang och diskuterar 
användningen av kritiskt tänkande i samband med konflikthantering. 
Kritiskt tänkande handlar om att ställa idéer mot varandra och jämföra 
alternativ för att komma fram ett ställningstagande, menar Trent. I den här 
processen förordar Trent att ledaren intar rollen som ”djävulens advokat”6 
vilket innebär att ledaren ska utmana teammedlemmarnas åsikter, ställa 
dem emot varandra, ifrågasätta logiken i resonemang etcetera. Tanken är 
att detta ska bidra till att teamet till slut finner den bästa lösningen på 
konflikten. Trent menar att kritiskt tänkande även kan användas i andra 
sammanhang än konflikthantering såsom till exempel vid problemlösning 
eller för att fatta konsensusbeslut. 
 
Gladstein Ancona (1990) kom i en studie fram till att teamets omgivning 
har mycket stor inverkan på teamets prestationer. Författaren konstaterar att 
ledaren inte bara behöver interagera med teammedlemmarna, utan även 
med omvärlden. Gladstein Ancona har fastställt att om kontakterna med 
omvärlden lämnas åt sidan till fördel för interna relationer, finns det risk för 
att teammedlemmarna blir helt upptagna av interna konflikter. Detta kan i 
sin tur leda till improduktivitet på grund av att teamet saknar input från 
omvärlden och att teamet inte tar emot eventuell hjälp från ledning och 
övrig omgivning. Författarens slutsats är att ledaren måste finna en balans 
mellan strategier för interna och externa relationer och processer. 
 

                                           
6 Originaltext i artikeln: devil’s advocate (Trent, 2004, s 100) 
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6 Analys  
I detta kapitel diskuterar och analyserar vi den information som 
framkommit under kapitel fyra och fem. Kapitlet börjar med en 
övergripande diskussion för att övergå i djupare analys av områdena att 
leda arbetet och att hantera relationer och avslutas med en analys av 
forskning och metod. 
 
Denna uppsats visar att litteraturen om ledarskap av självstyrande team kan 
delas in i två huvudsakliga områden, att leda arbetet och att hantera 
relationerna. Inom dessa områden har vi kategoriserat litteraturen enligt 
Yukls (1998) modell med ledarbeteenden för att ge läsaren en bättre 
överblick över vad som tas upp i litteraturen samt vem som säger vad. I 
bilaga 1 kan utläsas vilka områden som behandlats av respektive författare 
samt hur mycket som totalt skrivits om varje ledarbeteende. Studien visar 
att forskningen om ledarskap av självstyrande team är mer fokuserad på 
vissa av de tio områdena än andra. Som vi kan se dels i kapitel fyra och 
fem och dels i bilaga 1 ligger tyngdpunkten på de tre områdena planera, 
stödja och utveckla, sett till mängden material som behandlas i uppsatsen. 
Vidare kan vi konstatera att mycket lite av den litteratur vi studerat handlar 
om att erkänna och belöna och att fördelningen över resterande områden; 
lösa problem, tydliggöra, informera, övervaka och hantera konflikter, är 
relativt jämn. Även om området informera inte får så stort utrymme rent 
textmässigt, så är det ändå ett stort antal författare som behandlar ämnet, 
vilket tyder på dess relevans inom ledarskapet av självstyrande team. Det är 
dock viktigt att påpeka att det är troligt att det finns mer litteratur inom 
dessa områden, men att den inte återfinns inom ramen för urvalet i vår 
studie.   
 
Den litteratur om ledarskap av självstyrande team på vilken vi grundar 
denna studie är huvudsakligen hämtad från forskningsartiklar i 
vetenskapliga tidskrifter. Denna forskning tenderar generellt att vara 
teoretisk och vända sig till teoretiker snarare än praktiker (Yukl, 1998), 
vilket stämmer överens med vad vi funnit. Överlag hålls innehållet i 
litteraturen på en väldigt abstrakt nivå och ledarskapet beskrivs i stora drag, 
med begrepp och angreppssätt som inte alltid förklaras mer ingående. 
Genomgående betonas vikten av goda relationer både vad gäller den 
uppgiftsorienterade och relationsorienterade delen av ledarskapet. Detta ter 
sig naturligt eftersom ett självstyrande team tar över många av de 
traditionella ledarskapsfunktionerna och ledaren istället bör koncentrera sig 
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på att stödja teamet och hantera relationer. Situationen illustreras till 
exempel i avsnittet planera, där författarna menar att stor del av 
beslutsfattande och målformulering ska ligga hos teamet, medan ledaren 
främst har en stödjande och rådgivande roll. Vidare visar studien att 
litteraturen genomgående behandlar värdet av att coacha, utveckla och att 
stödja teamet, men det finns mycket få beskrivningar om hur ledaren 
praktiskt ska genomföra detta.  

6.1 Att leda arbetet 
Området planera är den del av studien som textmässigt är mest omfattande. 
Området innehåller många delar och störst fokus ligger på ansvars- och 
beslutanderättsfördelningen samt målformuleringen, medan strategier och 
resursallokering berörs i betydligt mindre utsträckning. Flera författare 
(Arnold et al, 2000; Katzenbach & Smith, 1994; Manz & Sims, 1987; 
Pfeiffer & Vega i Callanan, 2004; Stewart & Barrick, 2000; Urch Druskat 
& Wheeler, 2003) behandlar området planera i sin helhet eller till viss del. 
Dessa författare är relativt överens om att ett självstyrande team ska ha hög 
grad av beslutanderätt och att teamet behöver en ledare. Stewart & Barrick 
(2000) och Hackman (2002) menar graden av självbestämmande och 
beslutanderätt som ska tilldelas teamet är beroende av teamets 
arbetsuppgifter, medan andra författare inte berör detta alls. Stewart & 
Barrick (2000) menar att om arbetsuppgifterna är relationsorienterade så 
behövs ett starkare externt ledarskap än om de är praktiska. Författarna 
skriver inte uttryckligen att detta innebär att graden av självstyre i teamet 
minskar, men det är en logisk följd av ett starkare externt ledarskap. 
Hackman (2002) anser att arbetsuppgifter ska tilldelas den eller de personer 
som är bäst lämpade för respektive uppgift och denna fördelning ska 
avgöra vilken funktion teamet ska ha. Först efter att funktionerna fördelats 
ska teamets självständighet fastställas, vilket kan tolkas som att Hackman 
avstår från att basera teamets självständighet på vilken typ av 
arbetsuppgifter som ska fördelas. Övriga författare som behandlar graden 
av självstyrande har inte denna koppling, vilket torde innebära att de inte 
heller anser att teamets arbetsuppgifter är en avgörande faktor för graden av 
teamets självstyrande.  
 
Det självstyrande teamets mål är en annan aspekt inom ledarskapet som tas 
upp av flera författare. De flesta av dessa (Katzenbach & Smith, 1994; 
Manz & Sims, 1987; Trent, 2004) menar att det är teamet som ska 
formulera målen medan ledaren bör inta en stödjande roll i 
målformuleringen. Hackman (2002) däremot är av en annan åsikt och 
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skriver att det är ledaren som ska fastställa teamets mål. Spreitzer et al 
(1999) tar inte upp vem som ska sätta målen, men poängterar liksom 
Hackman (2002) vikten av att teammedlemmarna har gemensamma mål. 
Det finns alltså en svag motsättning forskare emellan om vem som ska 
formulera teamets mål. Det är dock värt att poängtera att Katzenbach & 
Smith (1994) menar att ledaren ska vara en del av teamet, vilket innebär att 
ledaren till viss del deltar i arbetet med målformulering även om författarna 
förordar att dennes roll är stödjande snarare än aktiv.  
 
Beträffande ledarens roll i att hjälpa teamet att lösa problem så är 
litteraturen dels begränsad och dels splittrad i vad författarna har studerat. 
Cannon & Edmonson (2001), Hackman (2002) och Urch Druskat & 
Wheeler (2003) skriver att ledaren bör ta en aktiv roll i problemlösandet. 
Urch Druskat & Wheeler menar att ledarens roll är att samla information 
om orsaker och synpunkter kring problem i teamet för att kunna komma 
med lösningar. Hackman (2002) tycks också vara av åsikten att ledaren ska 
vara den som utreder och löser problem, vilket är intressant eftersom 
Hackman även poängterar vikten av att personer ska ha arbetsuppgifter 
som överensstämmer med deras personlighet. Det är ju tänkbart att den 
person som är utsedd till ledare har egenskaper som är väl korrelerade med 
många delar av ledarskapet, men inte just med problemlösning. Det är 
möjligt att Hackman ser denna egenskap som så viktig att den är avgörande 
för om personen ska vara ledare eller inte, men det kan också ses som mer 
rimligt att arbetsuppgifter även under teamets arbetsgång fördelas till den 
bäst lämpade personen, ledare eller ej. Cannon & Edmonson (2001) menar 
att ledaren genom att vara uppmärksam på och diskutera 
teammedlemmarnas relationer och problem kan bistå som problemlösare. 
Detta kan tolkas som att ledaren inte, såsom andra författare menar, ska 
lösa problem åt teamet, utan snarare säkerställa att teammedlemmarna har 
möjlighet och vilja att själva lösa problem.  
 
Teammedlemmarnas och ledarens arbetsuppgifter och roller är något som i 
litteraturen får lite eget utrymme. Det kan antas att anledningen till detta är 
att det som Yukl (1998) främst avser med tydliggörande är 
uppgiftsfördelning, att ge instruktioner etcetera, och att de författare som 
finns med i vår studie ser det som självklart att detta ligger inom det 
självstyrande teamet. Den typen av team, självstyrande team, vi har 
studerat karakteriseras ju av en relativt hög grad av självstyre och 
beslutanderätt. Generellt kan vi konstatera att en rad författare poängterar 
vikten av tydlig rollfördelning i organisationen som helhet, inte enbart vad 
det gäller teammedlemmarnas roller (Lind & Skärvad, 2004; Manz & Sims, 
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1987; Stewart & Manz, 1995). De menar samtidigt att genomförandet av 
detta kan vara problematiskt, men går inte närmare in på hur eventuella 
problem kring detta kan angripas. Arnold et al (2000) liksom Stewart & 
Manz (1995) poängterar att ledaren i sin roll bör föregå med gott exempel i 
allt hon/han gör och att ledaren därför måste vara tydlig med vilken roll 
hon/han själv har.  
 
En av ledarens viktiga funktioner är den som informationsspridare- och 
bärare. För att kunna genomföra arbetsuppgiften på ett tillfredställande sätt 
är det nödvändigt att ledaren är medveten om vad som sker både i teamet, i 
organisationen och dess omgivning (Ancona & Caldwell, 1992; Arnold et 
al, 2000; Hackman, 2002; Urch Druskat & Wheeler, 2003). Detta ställer 
krav på ledarens har förmåga att interagera och kommunicera med flera 
parter vilket också Urch Druskat & Wheeler (2003) påpekar. Courtight et al 
(1989) tycks anse kommunikation och information fyller den funktion som 
ordergivning och kontroll kan göra i en traditionellt hierarkisk organisation, 
men poängterar att kommunikationen ska vara rådgivande och stödjande 
istället ordergivande. Författarna menar att informationsspridning fungerar 
som styrinstrument och får medhåll av Marks et al (2000) som anser att 
information hjälper teammedlemmarna i sitt arbete. Det anses generellt sett 
vara av stor betydelse att ledaren avstår från att ge order och kontrollera 
teamet, för att i stället lyssna, ge råd och förse teamet med kunskap, eller 
möjligheter att finna kunskap, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter 
(Courtright et al, 1989; Katzenbach & Smith, 1994; Kirkman & Rosen, 
1999; Manz & Sims, 1987; Marks et al, 2000).  
 
Enligt Yukl (1998) är informationen en viktig del även i övervakningen av 
teamet. När det handlar om information och kommunikation konstaterade 
vi nyss att ledaren har en viktig roll, men vem som ska inneha den 
övervakande funktionen i ledarskapet av självstyrande team är däremot 
oklart. Hackman anser att övervaka är en ledarfunktion och att det är 
ledaren som ska mäta prestationer och utvärdera teamets resultat. Å andra 
sidan anser både Manz & Sims (1987), Urch Druskat & Wheeler (2003) 
och Wageman (2001) att teammedlemmarna själva ska övervaka sitt arbete, 
medan ledaren endast ska inta en stödjande roll. Trent (2004) & Spreitzer et 
al (1999) skriver inte uttryckligen att det är ledaren som ska sköta 
övervakningen, men de anser att utvärdering är ett viktigt instrument för 
ledaren och menar tillsammans med Natale et al (2004) att denna kan 
utveckla teammedlemmarna. Även om det inte är helt klart hur den 
övervakande funktionen ska fördelas mellan ledaren och team, så kan det 
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utifrån detta resonemang sägas att författarna är överens om att 
övervakningen är väsentlig och att ledaren har en roll i den.  

6.2 Att hantera relationer 
Under studien har det framkommit att en mycket viktig del av ledarskap av 
självstyrande team är ledarens stödjande funktion, och flera författare 
(Cohen & Lei Chang, 1997; Katzenbach & Smith, 1992; Urch Druskat & 
Wheeler, 2003; Wageman, 2001) är överens om att ledarens stöd är 
grundläggande för att teamet ska prestera tillfredställande. Arnold et al 
(2000), Spreitzer et al, (1999), Trent (2004) och Urch Druskat & Wheeler 
(2003) skriver att ledaren bör stödja teamet genom att visa hänsyn, bry sig 
om, vara rättvis och interagera med teammedlemmarna. Trots att den 
stödjande funktionen är en viktig del av ledarens arbete har vi inte funnit 
någon mer konkret information om hur ledaren ska stödja teamet och dess 
medlemmar så att de känner sig tillfredsställda och presterar bra. De flesta 
författare skriver om vikten av att stödja, inte på vilket sätt ledaren ska göra 
det. Även om Katzenbach & Smith (1992) menar att ledaren ska stödja 
teamet så poängterar de samtidigt att ledaren bör ha viss distans till teamet, 
då de anser att teamet på så sätt kan prestera bättre. Urch Druskat & 
Wheeler (2003) ser dock en risk för att en alltför stor distans mellan teamet 
och ledaren kan uppstå om teammedlemmarna inte känner tillit till ledaren. 
Detta skulle kunna innebära att ledaren utestängs från möten och liknande 
och bidra till att relationerna mellan team och ledare försämras, menar 
författarna. Enligt Callanan (2004), Hackman (1986) och Kirkman & 
Rosen (1999) bör även organisationen som helhet stödja teamet, vilket 
innebär att det ställs krav på ledaren att agera som länk mellan teamet den 
övriga organisationen. Ledaren bör alltså vara insatt i hur organisationen 
ser på teamet och dess arbete samt aktivt försöka påverka organisationens 
inställning till teamet. För att ledaren över huvudtaget ska kunna ha denna 
stödjande funktion är det rimligt att anta att ledaren måste tro på teamets 
förmåga att prestera, vilket också påpekats av Katzenbach & Smith (1992).  
 
I vår studie visar sig området utveckla handla mycket om att ledaren ska 
påverka teamet och dess medlemmar så att de stärks som individer och som 
team. För att teammedlemmarna ska kunna ta ansvar och fatta bra beslut är 
det viktigt att de känner sig kapabla att göra detta. Ledaren bör arbeta med 
att stärka teammedlemmarnas självförtroende (Katzenbach & Smith) och 
uppmuntra medlemmarna att själva dela med sig av sina erfarenheter till 
varandra för att på så sätt stärka teamet (Kirkman & Rosen, 1999; Manz & 
Sims, 1987). Ett av de områden som får mycket utrymme i litteraturen är 
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coachning. Flera författare som skriver om vikten av coachning (Ahearn et 
al, 2002; Arnold et al, 2000; Callanan, 2004; Hackman, 2002; Urch 
Druskat & Wheeler, 2003) är överens om att den leder till att teamet 
presterar bättre. Dock tenderar författarna att lägga in lite olika innebörd i 
begreppet coachning, vilket gör det svårt att se exakt vad det är ledaren ska 
göra för att få teamet att prestera bättre i det här avseendet. De 
gemensamma drag i coachningen som kan urskiljas är att det handlar om 
att stärka teammedlemmarna, underlätta för teamet i dess arbete och utbilda 
teammedlemmarna för att de ska prestera bättre. Det finns även författare 
som ifrågasätter coachningens effekt på teamets prestationer. Cohen et al 
(1996) kom i en studie fram till att coachningens positiva effekt på teamets 
resultat inte kunde fastställas och menar att även om den kan öka 
teammedlemmarnas tillfredsställelse, så är dess effekter på prestationerna 
överskattade. Wageman (2001) menar att orsak-verkansambandet inte 
heller är tillräckligt fastställt, men poängterar ändå liksom många andra 
författare att coachningen är en viktig ledarfunktion. 
 
Enligt Yukl (1998) handlar att erkänna om att berömma, ge utmärkelser 
samt hålla ceremonier som erkänner de anställdas prestationer. I vår studie 
har vi inte funnit någon litteratur som uttryckligen behandlar just dessa tre 
delar, men däremot anser vi att området berörs indirekt. Under avsnittet 
erkänna i vår studie framgår framförallt att det är viktigt att ledaren tar 
hänsyn till teammedlemmarna och deras åsikter samt visar dem respekt 
(Phillips et al, 2001; Korsgaard, 1995). Det mest intressanta i detta avsnitt 
torde vara att Korsgaard et al (1995) funnit att teamet har lättare för att 
acceptera beslut om de känner att deras åsikter hörsammas hos ledaren. Det 
kan tolkas så att stort hänsynstagande slutligen leder till att teamet agerar i 
enlighet med organisationens mål, eftersom de lättare accepterar beslut om 
deras åsikter hörsammas. Även andra delar i vår studie som handlar om att 
stödja och utveckla teamet och dess medlemmar kan anses innefatta 
ledarens uppgift att erkänna individernas prestationer och förmåga.  
 
Belöna är det område som behandlats allra minst i den litteratur vi har 
undersökt. Endast tre författare har behandlat belöningar i någon aspekt och 
ämnet behandlats endast kortfattat. Denna forskning fastställer dessutom 
mer ett behov av belöningar än ledarens roll i det här sammanhanget. 
Spreitzer et al (1999) menar att ledaren har en roll i fastställandet av 
belöningar och Trent (2004) påpekar att ledaren ska se till att belöningen är 
kopplad till teamets mål och en utvärdering av vad teamet presterat. Det är 
svårt att avgöra innebörden av bristen på litteratur inom området, men det 
kan tolkas som att ledaren inte är den som bör styra belöningar inom 
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teamet. Om så är fallet innebär det att författarna antingen anser att teamet 
ska hantera lönesättning och övriga belöningar, eller att det ska skötas av 
någon annan funktion i organisationen, till exempel en personalavdelning. 
Det kan även tolkas som att belöningar inte är ett område som uppfattas 
som en viktig del inom ledarskapet. Naturligtvis är det troligt att det i 
annan litteratur finns forskning om ledarens roll i att hantera belöningar, 
men i den litteratur vi studerat är så alltså inte fallet. Belöningar är dock en 
betydande del av styrning och ledarskap generellt (Howell & Costley, 
2001; Merchant & Van der Steede, 2003) och belöning är ju ett av Yukls 
(1998) tio ledarbeteenden, vilket tyder på att det är en viktig del av 
ledarskapet. Detta gör att vi förvånas över hur lite ämnet behandlas inom 
ledarskap av självstyrande team då det torde vara ett sätt för ledaren och 
organisationen att styra teamen samtidigt som de ska styra sig själva.   
 
Beträffande konfliktlösning framträder ledarens relationer både inom 
teamet och med dess omgivning som det viktigaste (Ancona & Caldwell, 
1992; Hackman, 2002; Lind & Skärvad, 2004). Lind & Skärvad påpekar 
dock att det inte är odelbart positivt om det preventiva arbetet är så 
effektivt att konflikter helt undviks, de anser att frånvaron av konflikter kan 
passivisera teamet och hämma kreativitet. De, liksom Trent (2004) skriver 
om fördelen med att teamet nyttjar en extern person ”djävulens advokat”. 
Även om inte Lind & Skärvad konkret uttrycker att denna person kan vara 
densamma som ledaren, är det rimligt att så kan vara fallet, vilket också 
Trent anser. Gladstein Ancona (1990) tycks anse att konflikter delvis kan 
lösas genom att byta fokus från de interna till de externa relationerna. Hon 
menar att graden av konflikter ökar om inte ledaren och teamet försäkrar 
sig om att kommunicera med omgivningen. Det är intressant att det 
huvudsakligen är det preventiva arbetet med konfliktlösning som 
författarna i vårt material har berört. Ancona & Caldwell (1992), Hackman 
(2002) och Lind & Skärvad (2004) menar visserligen att goda relationer är 
nödvändigt för konfliktlösning, men det framkommer inte hur dessa ska 
uppnås eller hur en uppblossande konflikt ska hanteras kortsiktigt. Om 
ledaren ska ha samtliga de roller som föreslås i litteraturen tycks det vara 
tvunget att hon/han är något av en idealmänniska. Ledaren ska ha goda 
relationer med hela sin omgivning genom att lyssna, kommunicera och vara 
den person som kritiserar, utmanar, ifrågasätter, samtidigt som hon/han 
även ska övertyga omgivningen om hur de kan prestera bra. 
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6.3 Forsknings- metoddiskussion 
Det huvudsakliga intrycket av den litteratur vi studerat är dess påfallande 
enhällighet. Det finns få motsättningar eller ens åsiktsskillnader författarna 
emellan och det finns mycket lite kritik av tidigare forskning. Vi kan 
visserligen konstatera att de 27 artiklar vi använt oss av är få till antalet i 
relation till den stora mängden ledarskapslitteratur som finns, men 
samstämmigheten är ändå anmärkningsvärd. Det kan vara så att ämnet 
ledarskap av självstyrande team är okontroversiellt och forskare antar att 
det liknar övrig ledarskapsforskning i den utsträckning att det inte är 
intressant att specifikt studera ledarskapet av självstyrande team. Flera 
författare påpekar dock bristen på forskning inom området som behandlar 
ledarskapsperspektivet av självstyrande team (Cohen et al, 1996; Gladstein 
Ancona, 1990, Lester et al, 2002; Urch Druskat & Wheeler, 2003; 
Wageman, 2001), vilket innebär att det finns ett behov av ytterligare 
forskning. Många forskare (se till exempel Arnold et al, 2000; Cohen & Lei 
Chang, 1997; Hooijberg et al, 1997; Lester et al, 2002; Spreitzer et al, 
1999; Stewart & Barrick, 2000) hänvisar till Manz & Sims och Hackman i 
sina studier, men få ifrågasätter deras forskning. En tolkning av detta är att 
deras studier är så omfattande och väl genomförda att det föranleder andra 
forskare använda studierna i sin egen forskning.  
 
Som vi konstaterade i inledningen har team som arbetssätt ökat enormt på 
senare tid, vilket även torde sätta ämnet ledarskap av självstyrande team i 
fokus. I den litteratur vi undersökt är tre studier gjorda under senare delen 
av 1980-talet, elva under 1990-talet och tio hittills under 2000-talet (se 
bilaga 2). Att antalet artiklar under åren 2000-2004 är nästa lika många som 
under 1990-talet totalt tyder förvisso på ett ökat intresse för ämnet, men det 
är ändå svårt att avgöra om ökningen är en uppåtgående trend. De studier vi 
använt i denna uppsats har skiftande syften och det är inte alla som enbart 
studerar ledarskapet av självstyrande team. Många studier har det som en 
del av en större studie, varför mängden information som gått att finna om 
just ledarskapet av team ofta är begränsad i artiklarna. Allt detta avspeglas i 
vår studie då det går att se att vissa områden endast behandlats av enstaka 
författare och att en författare kanske endast finns med under ett avsnitt. 
Det finns dock författare som behandlar ämnet mer omfattande. Urch 
Druskat & Wheeler (2003, 2004) till exempel behandlar flertalet av Yukls 
(1998) tio ledarbeteenden och resonerar kring sina resultat, liksom Manz & 
Sims (1987). Hackman (1986, 2002) och Katzenbach & Smith (1992, 1993, 
1994) är både utförliga i sina åsikter och behandlar flera områden som 
berör ledaren och ledarskapet av team.  
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Att litteraturen har så många olika inriktningar kan ses som positivt då det 
innebär att flera perspektiv av ledarskapet belyses och att litteraturen blir 
rikare och mer nyanserad. Vi anser dock att det behövs mer forskning för 
att verifiera eller falsifiera de resultat som olika forskare kommit fram till. 
Vi saknar också mer omfattande empiriska studier inom området ledarskap 
av självstyrande team. Som vi konstaterat ovan har många författare 
behandlat ansvars- och beslutanderättsfördelningen, vilket tyder på vikten 
av detta område. Samstämmigheten här kan tolkas som forskarnas resultat 
bör stämma då många kommit fram till samma sak. Däremot finns det 
också flera områden, såsom belöning, problemlösning och 
konflikthantering för att nämna några, som endast ett fåtal författare skrivit 
om, vilket dels kan tyda på att forskare ej anser att det är ett väsentligt 
område, dels på att området bör utforskas mer ordentligt för att klargöra 
ledarens roll samt fastställa eller motbevisa resultaten av forskningen.  
 
De flesta studier som vi baserar vår uppsats på är gjorda i USA och samliga 
forskare är knutna till universitet i USA. Till stor del beror detta säkerligen 
på mängden amerikanska forskare och att det är de som publicerar flest 
artiklar i tidskrifterna som finns i vårt urval. Det är högst troligt att detta 
inverkar på forskningens resultat, då kulturella skillnader länder emellan 
kan bidra till olikheter i behov och tankesätt, vilket följaktligen torde gälla 
även ledarskap av självstyrande team. I Hofstedes (1980) kända teori om 
kulturella skillnader, menar han till exempel att USAs maktdistans är 
relativt hög till skillnad från Sverige som har liten maktdistans och att detta 
påverkar ledarskapet. Hofstede diskuterar bland annat synen på att 
delaktighet i ledarens beslutsfattande bland de underordnade sågs som 
något positivt av ledande forskare i USA och att denna delaktighet tog sig 
olika uttryck i olika länder. I USA förväntas ledaren ta initiativ till de 
underordnades delaktighet för att det ska ske, medan det i till exempel 
Sverige lika gärna kunde vara den underordnade som tog initiativet. Detta 
beror på att maktförhållandet i Sverige är mindre och det är mer accepterat 
att underordnade tar initiativ. Liknande skillnader kan rimligen finnas när 
det gäller dagens ledarskap av team, varför vi anser att det behövs studier 
vars empiri utgår från andra länder än USA.  
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7 Slutsatser 
I den litteratur vi studerat framkommer det klart och tydligt att forskare är 
överens om att självstyrande team behöver en ledare. Även om det inte 
alltid är klart vad denna ledare ska göra och hur hon/han ska bete sig så är 
författare överens om behovet av en extern ledare trots teamets självstyre. 
Ett självstyrande team innehar många av de ledarskapsfunktioner som 
traditionellt ligger hos ledaren såsom delar av planering, beslutsfattande 
och målformulering. Detta innebär att ledaren i liten utsträckning har 
uppgiftsorienterade uppgifter och att koncentrationen kring de 
relationsorienterade blir hög. Ledarens viktigaste funktion är att stödja 
teamet i dess arbete och relationer. Vi kan också konstatera att betoningen 
på relationer mellan ledaren och teamet och mellan ledaren och de enskilda 
teammedlemmarna är framträdande i litteraturen. Även ledarens roll som 
länk mellan teamet och omgivningen tas upp inom flera områden, och trots 
att litteraturen inte berör det särskilt djupt framstår det som en nödvändig 
roll. Sammantaget är relationerna mellan ledaren, teamet, de enskilda 
teammedlemmarna och omgivningen grunden till ett gott ledarskap av 
självstyrande team.  
 
Vår studie visar att det är fem områden inom ledarskapet av självstyrande 
team som diskuteras mest; beslutanderätt, målformulering, information, 
stöd och coachning. Författarna vars forskning vi studerat är i huvudsak 
överens om att det självstyrande teamet bör ha stor beslutanderätt och 
formulera mål som rör dess arbete. Beträffande information är det ledarens 
uppgift att inhämta och förse teamet med information från omgivningen 
och detta ska vara baserat på teamets behov. Det är viktigt att ledaren 
interagerar och kommunicerar med teamet för att det ska vara möjligt att 
stödja och coacha teamet. Ledarens stödjande funktion är slutligen det som 
framstår som allra viktigast inom ledarskapet av självstyrande team. 
Figuren nedan beskriver ledarskapet av självstyrande team och sambanden 
mellan ledare, team och dess omgivning.  
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Figur 1: Interaktionen mellan ledare, team och dess omgivning 

 
Vi ser ett behov av framtida forskning på området ledarskap av 
självstyrande team. Trots att arbete i självstyrande team har blivit alltmer 
populärt och trots att forskningen på området fastställer vikten av att teamet 
har en ledare, så är mängden studier om just ledarskapet begränsad och 
omfattar i stort sett enbart amerikanska studier. 
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Bilaga 1: Tabell över ledarbeteenden och författare 
 

       Ledarbeteende 
 
 
Författare 

Planera 

Lösa 
problem

 

Tydliggöra 

Inform
era 

Ö
vervaka 

Stödja 

U
tveckla 

Erkänna 

B
elöning 

H
antera  

konflikter 

Ahearn et al       ●    
Ancona & Caldwell    ●      ● 
Arnold et al ●  ● ●  ● ●    
Callanan ●     ● ●    
Cannon & Edmonton  ●         
Cohen et al       ●    
Cohen & Lei Chang      ●     
Courtright et al    ●  ●     
Gladstein Ancona          ● 
Hackman ● ●  ● ● ● ●   ● 
Hoijberg et al   ●       ● 
Katzenbach & Smith ●   ●  ● ●    
Kirkman & Rosen ●   ●  ● ●    
Korsgaard et al        ●   
Leana  ●         
Lester et al       ●    
Lind & Skärvad ●  ●       ● 
Manz & Sims ●  ● ● ● ● ●    
Marks et al    ●  ●     
Natale et al     ●      
Phillips et al        ●   
Spreitzer et al ●    ● ●   ●  
Stewart & Barrick ●          
Stewart & Manz   ●      ●  
Trent ● ●   ● ●   ●  
Urch Druskat & 
Wheeler 

● ●  ● ● ● ●    

Wageman ●     ● ●    
Totalt 12 5 5 9 6 13 11 2 3 5 

Antal sidor i 
uppsatsen 

4 1 1 1 1,5 2 2,5 0,5 0,5 1 

 
Bilaga 1: Tabell över vilka författare som behandlar vilka områden i studien  
 



Bilaga 2: Tabell över använda artiklar 
 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Ahearn et al (2004) 
 

Journal of 
Management  

Undersöka ledarens 
politiska förmågas 
påverkan på teamets 
prestation. 

Enkät- 
undersökning med 
tre urvals- grupper. 

Team med managers, 
administratörer och 
tekniker på ett 
universitet i USA. 

Ledarens politiska 
färdigheter påverkar 
teamets prestation. 

Ancona & Caldwell 
(1992) 

Administrative 
Science Quarterly 

Undersöka de 
aktiviteter team 
utför för att styra sin 
omgivning. 

Intervjuer, data och 
enkäter. 

46 team och 38 
teammanagers på 
högteknologiska 
företag. Land ej 
angivet.  

Teamets externa 
kommunikation 
påverkar dess 
resultat. 

Arnold et al (2000)  
 

Journal of 
Organizational 
Behavior  

Tre studier (S) S1: 
Utvecklar “the 
Empowering 
Leadership 
Questionnaire” 
(ELQ) för att mäta 
empowering 
ledarskap. 
S2: Testar ELQ och 
tar fram en 
femfaktor- modell. 
S3: Testar modellen.

S1: Djupintervjuer. 
S2: Enkät- 
undersökning. 
S3: Enkät- 
undersökning och 
validering av 
resultat mot andra 
teorier.  

S1: 195 teamledare 
och –medlemmar på 
tre företag inom olika 
branscher. 
S2: 205 anställda i 
team på två företag i 
olika branscher. 
S3: 374 anställda i 
team på fem företag 
olika branscher.  

S1: Resulterade i 
åtta kategorier av 
ledarbeteenden för 
empowered teams.  
S2: Resulterade i att 
fem av de åtta 
beteendena är 
viktiga i effektivt 
ledarskap av 
empowered teams.  
S3: Modell med fem 
viktiga 
ledarbeteenden. 

Callanan (2004)  
 

Team Performance 
Management 

Diskuterar 
utmaningarna för 
teamledare både ur 
teoretisk och 
praktisk synvinkel.  

Analys av samt 
diskussion kring 
litteratur om team 
och ledarskap.  

 Ledare bör anamma 
en empowerment- 
filosofi istället för 
att använda sig av 
makt och formella 
regler.  



 

  

 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Cannon & 
Edmonson (2001)  

Journal of 
Organizational 
Behavior  

Studerar 
teamlärande och  
attityder till 
misslyckande. 

Enkät- 
undersökning, 
intervjuer och 
observationer. 

51 team i ett 
medelstort 
tillverknings- företag. 

Teoretisk modell om 
orsaker och 
konsekvenser av 
inom teamet delade 
attityder till 
misslyckande. 

Cohen & Lei Chang 
(1997) 

Personnel 
Psychology  

Validera 
ledarskapsteorier 
om själv- styrande. 

Enkät- 
undersökning. 

390 självstyrande, 412 
traditionellt styrda 
anställda, 94 externa 
ledare från 58 
självstyrande team och 
60 traditionellt styrda 
team på ett stort tele- 
kommunikationsföreta
g.   

Stödjer Manz & 
Sims sexfaktor- 
modell samt 
identifierar 
ytterligare en faktor.  

Cohen et al (1996) Human Relations Testar en teoretisk 
modell om 
självstyrande teams 
effektivitet.  

Främst enkät- 
undersökning med 
team-    medlemmar 
och ledare. 
Intervjuer med 
medlemmar från 
fyra team.  

85 självstyrande team 
och 84 traditionellt 
styrda team på ett stort 
tele- kommunikations 
företag i USA.  

Ger stöd för att 
teamets 
karakteristika, 
uppgifts- 
utformning och 
anställdas 
inblandning 
påverkar dess 
effektivitet.  



 

  

 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Courtright et al 
(1989)  

Academy of 
Management 
Journal 

Jämföra 
kommunikation 
mellan managers 
och anställda i två 
olika system; ett 
organiserat i 
självstyrande team 
med organisk 
filosofi och ett 
mekanistiskt med 
maktbaserad 
organisation.  

Enkäter och 
inspelning av 
samtal. 

60 managers på ett 
tillverknings- företag i 
omvandling från 
mekanistiskt till 
organiskt system.  

Kommunikationen 
är konsultativ i 
organiska system 
och befallande i 
mekanistiska 
system.  

Gladstein Ancona 
(1990)  

Academy of 
Management 
Journal  

Undersöka vilka 
strategier 
teamledaren har 
gentemot 
omvärlden, samt 
vad som påverkar 
teamets relationer 
till omvärlden.  

Observation av 
teamarbete och 
intervjuer med 
teamledare 

Fem nybildade team i 
amerikanska 
utbildnings- 
departementet 

 För att ett team ska 
uppnå goda resultat 
är det nödvändigt 
med goda relationer 
till omvärlden. 

Hooijberg et al 
(1997) 

Journal of 
Management 

Studerar 
ledarskapets 
komplexitet genom 
att undersöka den 
kognitiva, sociala 
och 
beteendemässiga 
komplexiteten av 
ledarskapet 

Går igenom 
litteratur för vart 
och ett av de tre 
områdena kognitiv, 
social, beteende- 
vetenskap. 
komplexiteten 

 Framhåller tre 
viktiga områden 
inom ledarskaps- 
litteraturen. Föreslår 
en integrerad modell 
för ledarskapet. 
Skiljer på ledar- och 
organisations- 
effektivitet.  



 

  

 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Katzenbach & 
Smith (1992) 

Mc Kinsey 
Quarterly 

 Utdrag ur 
författarnas bok The 
wisdom of teams 

  

Katzenbach & 
Smith (1993) 

Harward Business 
Review 

 Utdrag ur 
författarnas bok The 
wisdom of teams 

  

Kirkman & Rosen 
(1999) 

Academy of 
Management 
Journal  

Testa hypoteser som 
ställts upp i en 
”team 
empowerment 
model”. De fyra 
dimensionerna för 
detta är potential, 
meningsfullhet, 
självständighet och 
påverkan. 

Intervjuer med 
externa teamledare. 

111 team från fyra 
amerikanska företag, 
två från Fortune 50 
och två mindre, som 
implementerat 
empowered work 
teams. Två 
textilföretag, ett 
högteknologisk 
tillverkning och ett 
försäkrings- bolag.  

Ledare och ledning 
bör agera för att 
teamen är goda 
problemlösare och 
har höga 
förväntningar på 
sina prestationer, 
ökar sin produktion 
och beslutsfattande 
kring detta, utbildas 
kontinuerligt, samt 
samarbetar och 
kommunicerar med 
andra team.   



 

  

 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Korsgaard et al 
(1995) 

Academy of 
Management 
Journal  

Undersöker hur 
beslutsfattande- 
processer påverkar 
attityden till 
samarbete, 
engagemang och 
tillit inom teamet.  

Team- 
medlemmarna 
deltog i 
undervisning om 
strategiskt 
beslutsfattande och 
fick i  samband med 
detta svara på två 
enkäter, en 
demografisk och en 
med frågor om 
studiens beroende 
variabler.  

89 team- medlemmar 
och 20 teamledare i ett 
amerikanskt företag 
som tillverkar 
konsument- och 
industri- elektronik 
och medicinsk teknik.  

I team med ledare 
som tar stor hänsyn 
till medlemmarnas 
åsikter, skapas 
större engagemang i 
teamet, tillit till 
ledaren och 
medlemmarna 
känner sig mer 
förbundna till 
beslut.   

Leana (1985) Journal of 
Management 

Att undersöka 
relationen mellan 
ledarbeteenden och 
grupp- 
sammanhållning och 
olika former av 
besluts- fattande.  

Studie genom att 
deltagarna fick 
genomgå 
beslutsfattande- 
övningar i teamen. 
Deltagarna 
tilldelades roller och 
teamens arbete 
spelades in. Efteråt 
fick de även fylla i 
ett frågeformulär. 

208 studenter i 
management, business 
och marknadsföring, 
som arbetat i två olika 
typer av fyrapersoners-  
team; nybildade och 
sammanhållna.  

Ju mer grupp- 
sammanhållning 
teamet har desto 
större är mängden 
av information som 
bearbetas av teamet, 
medan förmåga att 
diskutera alternativ 
påverkas av ledarens 
delaktighet.  



 

  

 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Lester et al (2002) Academy of 
Management 
Journal  

Att undersöka olika 
faktorers påverkan 
på nybildade teams 
prestationsförmåga. 

Tre typer av 
information 
samlades in; 
rapporter från 
teamen, utvärdering 
av teaminstruktörer 
och objektiva mått. 
Utöver detta gjordes 
observationer av 
teamen.  

691 deltagare i 32 
team (som kallas 
”företag”) från ett 
utbildnings- program 
på gymnasienivå i 
USA. Teamens storlek 
varierade från 8 till 30 
personer.  

Karismatiskt 
ledarskap kan 
påverka teams 
prestationer och 
kommunikation och 
samarbete kan 
genom sin påverkan 
på teamets 
prestationsförmåga 
påverka teamets 
faktiska 
prestationer.  

Manz & Sims Jr 
(1987) 

Administrative 
Science Quarterly 

Att undersöka den 
externa ledarens 
paradoxala roll i 
självstyrande team. 
(dvs. att leda ett 
team som ska vara 
självstyrande) 

Observationer, 
intervjuer och 
litteraturstudie. 
Baserat på detta 
identifierades 21 
ledarbeteenden, 
vilka sedan mättes 
mha en enkät. Av 
det kvalitativa 
materialet gjordes 
även en kvantitativ 
analys.  

276 teammedlemmar 
och teamledare fick ta 
del av enkäten. Dessa 
arbetade i ett 
amerikanskt 
medelstort 
produktions- företag 
som sedan flera år haft 
självstyrande team.  

Ledarskap av 
självstyrande team 
skiljer sig från 
traditionellt 
ledarskap. Den 
externa ledarens 
viktigaste roll är att 
uppmuntra 
självstyrande och 
utvärdering.  



 

  

 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Marks et al (2000) Journal of Applied 
Psychology 

Undersöker hur 
ledarens interaktion 
med teamet och 
teamets träning att 
interagera påverkar 
teammdlemmars 
kunskaper.  

Datasimulerat spel i 
laboratoriemiljö 
utgjorde 
undersöknings- 
metoden. 

237 studenter 
uppdelade i 79 team på 
ett universitet i USA. 

Ledarens interaktion 
och teamets 
interaktions- träning 
påverkar mentala 
modeller vilka i sin 
tur påverkar teamets 
kommunikation och 
prestation. 

Natale et al (2004) Team Performance 
Management 

Undersöka 
ledarskaps- 
kvaliteter hos 
effektiva ledare.  

Enkät-undersökning 
med teamledare.  

60 teamledare från 60 
olika företag.  

Tre kategorier; 
”vision, leadership, 
and mission” visade 
att ledare är osäkra 
på hur deras roll 
passar in i en 
kulturell och 
företags- kontext.  

Phillips et al (2001) Journal of Applied 
Psychology 

Undersöker 
effekterna av 
exaktheten i teamets 
beslut, medlemmars 
inflytande, 
ledarbeteenden och 
upp- fattningar om 
rättvisa.  

En simulering av 
beslutsfattande i 
team.  

128 studenter 
uppdelade i 64 team på 
ett universitet i USA.  

Fastställer att teamet 
exakthet i beslut och  
beslutande- 
påverkan samt 
ledarens 
hänsynstagande 
påverkar teamets 
uppfattning om 
rättvisa.  



 

  

 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Spreitzer et al 
(1999) 

Group & 
Organization 
Management  

Undersöka 
sambandet mellan 
olika dimensioner 
av teameffektivitet 
och framgångs- 
faktorer för team i 
service- branschen. 

Intervjuer, enkät- 
undersökning och 
prestations- 
information.  

Två service- företag 
(Aid Association for 
Lutherans och Pacific 
Telesis) som arbetar i 
självstyrande team. 

Dimensionerna av 
team-  effektivitet 
förstärker inte 
varandra. Teamets 
karakteristika och de 
anställdas 
inblandning är 
viktiga faktorer för 
teamets effektivitet. 

Stewart & Barrick 
(2000) 

Academy of 
Management 
Journal  

Att förklara 
relationen mellan 
teamstruktur och 
teamprestation, samt 
att undersöka om 
struktur-prestation- 
relationen är 
oförändrad beroende 
på teamets 
uppgifter.  

Teamet 
utvärderades ur ett 
antal perspektiv 
förknippade med 
arbetets kvalitet, 
kvantitet och 
medlemmarnas 
beteenden, 
huvudsakligen 
genom intervjuer. 

626 personer från tre 
amerikanska 
tillverkande företag, 
som arbetade i 45 
team. I snitt hade 
teamen funnits 3.47 år. 

Relationen mellan 
struktur och 
prestation ser olika 
ut beroende på om 
teamet har 
huvudsakligen 
beteendemässiga 
(relations- 
anknutna) eller 
begreppsmässiga 
(praktiska) 
uppgifter.  

Stewart & Manz 
(1995) 

Human Relations Utveckla en modell 
som förklarar 
teamledares 
beteende och deras 
påverkan på teamets 
självstyrande.  

Utveckling av 
befintliga teoretiska 
modeller.  

 Modell över ledar- 
och organisations- 
karakteristika som 
påverkar 
ledarbeteenden. 



 

  

 
Författare och 
årtal 

Tidskrift  Syfte Metod Kontext Huvudsakliga 
resultat 

Trent (2004) Team Performance 
Management 

Undersöka varför 
ledarskap av team är 
av intresse för 
managers.  

Analys av samt 
diskussion kring 
litteratur om team 
och ledarskap.  

 Individer med 
ledarpotential har ej 
nödvändigtvis 
kunskaperna och 
färdigheterna för att 
leda team.  

Urch Druskat & 
Wheeler (2003) 

Academy of 
Management 
Journal 

Undersöka effektiva 
ledarbeteenden.  

Gruppintervjuer 
med team- 
medlemmar, 
intervjuer med 
teamledare, enkät- 
undersökning samt 
observationer.  

Fortune 500 företag i 
USA med 3500 
anställda. Arbetar i 
självstyrande team. 52 
teammedlemmar och 
19 teamledare deltog i 
studien. 

Effektiva ledaren 
styr aktivt gränsen 
mellan team och 
organisation, för att 
skaffa information, 
bygga relationer, 
övertala personer 
och stärka teamet.  

Urch Druskat & 
Wheeler (2004) 

MIT Sloan – 
Management 
Review 

-“- -“- -“- -“- 

Wageman (2001) Organization 
Science 

Undersöka 
effekterna av två 
ledarbeteenden: 
Design och 
coachning.  

Gruppintervjuer och 
enkät- undersökning 

33 självstyrande team 
på Xerox i USA. 

Hur ledaren 
designar teamet 
påverkar teamet. 
Teamets design och 
coachning 
samverkar.  
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