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Bild 1: Illustration av de olika spelsystemen 

Vilket spelsystem använder ni i ledningsgruppen? 
Gunnar Westling 

De sista 15 åren har jag arbetat med utveckling av ett stort antal ledningsgrupper, främst i 
offentlig sektor. Utifrån min erfarenhetet av dessa insatser, kan jag se ett mönster med två 
olika sätt som ledningsgrupperna samspelar och arbetar tillsammans. Jag benämner här 
dessa två olika arbetssätt som ”spelsystem”. Detta spelsystem definierar vad som är i fokus i 
ledningsgruppen, men också hur man konkret arbetar, och vilka frågor om anses viktiga. 

Jag menar att dessa spelsystem i första hand är en tyst gemensam föreställning om vad 
ledningsgruppen är för något och hur man bör bete sig i den. Alltså något förgivettaget. som 
styr oss, både medvetet och omedvetet. Det handlar alltså inte om enkla och hurtiga 
påståenden om att ”ha helhetshatten” på, utan ett mönster av föreställningar och 
beteenden.  

Spelsystem 1 – ensam är stark 

Det ena spelsystemet, här benämnt ”spelsystem 1” präglas av att man är i ledningsgruppen i 
första hand är där i sin funktion, och där helheten, det gemensamma uppdraget, är mer vagt 
betonat.  

Det finns, rätt använt, onekligen en del fördelar med detta spelsystem bl a snabbheten i 
beslutsfattande. I en del privata företag har detta i flera fall drivits långt, där 
affärsområdeschefer ges ett stort delegerat ansvar för att fatta beslut inom sitt område. Det 
kan vara en stor fördel, om mycket förändringar sker inom det marknadssegment som 
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affärsområdeschefen är ansvarig för. Att föra upp beslutsfattandet till den övre nivån i 
ledningsgruppen skulle helt enkelt ta för mycket tid.  

Samtalen präglas här av att man rapporterar utifrån vad man gör i din del, inom sitt eget 
ansvarsområde, och utifrån det försöker högste chefen få en uppfattning om helheten.  Ofta 
präglas dessa grupper av en ensamhet. Det är upp till var och en att bära sitt uppdrag. Om 
någon misslyckas, görs ofta tolkningen av de andra medlemmarna att den som misslyckats är 
inkompetent, och därmed är inte misslyckandet ett problem för de andra i gruppen. Oftast 
blir samtalen defensiva och fokuserar på det som har hänt, där var och en vill påvisa att man 
har gjort sitt jobb.  

Den dominerande idén är att du i första hand har ett ansvar inom ditt eget område. 
Feedback eller synpunkter på andras ansvarsområde välkomnas ej. Misslyckas du, bör du 
avgå. Lyckas du, blir du belönad.  

Nackdelarna är flera. Den ena är synen på misslyckande. Misslyckande tolkas som att det är 
en enskild persons fel i första hand, och ger därför inte upphov till lärande på helhets- och 
gruppnivå. Upplevelsen av ensamhet är ofta stark. Man bär inte varandras bördor. Komplexa 
problem som ligger på tvären i organisationen lämnas ohanterade, eftersom gruppen är 
otränad på att jobba på helhetsnivå. Relationerna i gruppen existerar i första hand mellan 
högsta chefen och dennes rapporterande chefer. Det gör relationerna statiska och definieras 
efter organisationen, d v s hierarkiska och vertikala. Sällan tas kontakter mellan 
medlemmarna utanför de formella ledningsgruppsmötena.  

Ofta klagar dessa ledningsgrupper på att alltför mycket tid läggs på ledningsgruppsarbetet. 
Engagemanget är lågt. 

 

 Spelsystem 2 Spelsystem 1 

Norm Vi bär varandra och tillsammans Ensam är stark 

Fokus  Arbete med det gemensamma 
uppdraget 

Rama in komplexa frågor 

Rapportering av det enskilda 
uppdraget 

Hitta svar 

Ansvar och 
ansvarsutkrävande 

Helheten, de andras uppdrag 
och det egna uppdraget 

Lärande 

Det egna uppdraget 

Undvika misslyckande 

Relationer Horisontella och varierar med 
frågan i fokus 

Hierarkiska och vertikala, 
statiska 

Medlemmarnas 
investering tids- och 
engagemangsmässigt  

Hög 

Många informella kontakter 

Låg 

Möts mest i formella möten 

Ledarskap Det gemensamma ledarskapet Vars och en ledarskap 

Attityd Offensiva och framtidsinriktad Defensiv och inriktad på det 
som har hänt 

Tabell: En jämförelse mellan de två spelsystemen för ledningsgruppens arbete.  
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Spelsystem 2 – vi bär varandra och tillsammans 

Det andra spelsystemet, ”spelsystem 2”, innebär att man har en förmåga att växla mellan 
helhet och delar. Detta kräver en förmåga där deltagarna översätter det enskilda uppdraget 
och ansvaret till vad som är relevant på helhetsnivå. Det innebär enkelt uttryckt att 
exempelvis IT-chefen i första hand inte redogör för vad denna gjort på IT-avdelningen, utan 
för hur IT påverkar och kan bidra till hur man utför uppdraget på helhetsnivå.  

Relationerna i dessa grupper är mer horisontella, där hela teamets kunskaper och 
erfarenheter används för att förstå och lösa komplexa problem. Var och bidrar till varandra, 
och det finns ett åtagande för varandra, vilket gör att man alltid tar sig tid för en kollega i 
ledningsgruppen. Arbetet sker ofta utanför själva ledningsgruppsarbetet. I små 
konstellationer om 2-3 personer bereds frågor gemensamt innan de tas upp på 
ledningsgruppen. Det innebär att förberedelserna inför de frågor som behandlas i formella 
mötena är större i jämförelse med spelsystem, 1, och kvalitet på frågorna som tas upp är 
högre. Ofta ägnar sig dessa grupper betydande tid till att rama in och förstå vad frågan 
egentligen handlar om, snarare än att snabbt hitta ett svar. 

En konsekvens av att arbetet med komplexa frågor sker med högre kvalitet är att det 
gemensamma ledarskapet oftare kommer upp som en viktig fråga. Hur något ska bäras ut 
och ledas i organisationen ges hög prioritet. Man kan säga att de utvecklar ett gemensamt 
ledarskap. 

Aldrig uttrycker tycker dessa grupper att de lägger för mycket tid på ledningsgruppsarbete. 
Tvärtom leder arbetssättet till mycket lärande och djupa relationer för de som medverkar, 
vilket gör att dessa grupper ofta upplever sig få tid istället. Det är dessutom sant, eftersom 
dessa grupper ofta kan lösa ut komplexa problem, vilket skapar betydande tidsvinster i nästa 
led. 

Hur tar man sig då från spelsystem 1 till spelsystem 2? 

En relevant fråga är hur man som ledningsgrupp kan gå från spelsystem 1 till spelsystem 2? 
Det är lättare sagt en gjort, men jag kan se minst två tydliga mönster.  

De grupper som har en uppenbar viktigt uppgift, och inte behöver fundera så mycket kring 
meningsfrågan, verkar ha enklare att agera som spelsystem 2. Så, att ha ett tydligt 
gemensamt syfte underlättar.  

Den andra faktorn som ofta sätter igång en vandring mot system 2, är att i ledningsgruppen 
framgångsrikt kan samtala om riktigt kniviga och känsliga frågor. Man kan kalla det att man 
vågar arbeta med genuina dilemman. Det innebär i korthet att någon i gruppen vågar sätta 
sig i ”heta stolen” och lyfta upp ett dilemma eller knivig fråga, och att de andra bidrar till 
denna fråga utifrån att de verkligen vill bidra. Arbetssättet, om det är framgångsrikt, innebär 
att upplevelsen av ensamhet bryts, och det i sin tur ger en känsla av att bli buren av de 
andra, när frågan sedan skall hanteras i det vardagliga arbetet. Det innebär också att 
förståelsen för var och ens behov ökar i gruppen. En positiv spiral är inledd vilket stärker 
viljan att ta upp ännu jobbigare frågor som kan skapa ännu mer värde. Gruppen börjar oftare 
och oftare arbete med de mest viktiga frågorna.  


