
 

  

Playing to 

Win 

Teams der 

spiller for at 

vinde 

Forfattere:  

Saskia Haafkes & Janet Curran 

Dato: 19 April 2019 



 

© Lysna 1  

 

"Playing to win" – teams der spiller hinanden gode 

 

Spot et team der spiller for at vinde 

Hånden på hjertet, hvor meget af dette kan du genkende fra jeres team? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Playing to Win” konceptet er oprindeligt opfundet af Kohlreiser et al (2012) fra deres forskning i ledere og 

teams, der scorer højt på både ekstraordinære præstationer og trivsel. I denne artikel forklarer vi, hvordan 

vi ser Kohlreisers ’Care to Dare’ model udspille sig i forskellige typer af teams. Vi ser også på, hvordan 

selvledende teams særligt kan omfavne ’Playing to Win’ modellen. Ved selvledende mener vi teams, hvor 

størstedelen af autoriteten og ledelsen er distribueret til teamet.   

 

Care to Dare modellen 

Kohlreiser et als væsentligste resultater fra forskningen var, at ’spiller for at vinde’ teams scorer højt på både 

Caring – omsorg og Daring - tilskyndelse.  
 

Hvad menes med Caring? 

I et team med højt niveau af Caring har teamets 

medlemmer fuldstændig tillid til hinanden og tilbyder 

hinanden deres uforbeholdne støtte. I et sådan team 

føler alle sig trygge nok til at kunne være sig selv og til 

at kunne lave fejl. Et Caring team passer godt på og 

beskytter sine medlemmer. 

Hvad menes med Daring? 

I et team med højt niveau af Daring har teamets 

medlemmer tendens til hele tiden at udfordre 

hinanden. De sætter ambitiøse mål og er parate til at 

løbe risici for at nå dem. I et sådan team er der ingen, 

der hviler på laurbærrene. Alle er på udkig efter 

innovation og kontinuerlige forbedringer. 

De fire kvadranter skabt af Kohlreiser et al baseres på et teams niveau af Caring og Daring. Lad os se på hver 

enkelt kvadrant. 

  

• Du opfordres til at spille til dine styrker for at bidrage til teamets formål 

• Folk hjælpes ud af deres komfortzone og støttes til at udvikle nye færdigheder 

• Alle kan tale åbent og trygt om, hvad de synes og hvordan de føler 

• Du kan være sårbar sammen med teamet og det er helt okay 

• I anvender konflikt og uenighed konstruktivt for at finde kreative / innovative løsninger 

• I dette team føler du dig tæt forbundet og udfordret af de andre på samme tid. 
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"Playing to win" – teams der spiller hinanden gode 

Spille for at ungå: Lav Caring og lav Daring 

Teams og ledere med lavt niveau af både Caring og Daring ’spiller for at undgå’ (Playing to Avoid). I et sådan 

team føler folk sig så uhensigtsmæssigt sårbare, at de lukker af for andre mennesker og kan være meget 

kontrollerende. Kontrollen hjælper dem med at føle sig trygge. Det er meget sandsynligt, at medlemmer i 

dette team har et fastlåst mind-set. De modsætter sig enhver mulighed for at prøve eller lære noget nyt, 

fordi de er så bange for fiasko, så de holder godt fast i det de kender. 

I dette team kommer folk ikke ud af deres huler frivilligt. De undgår at tage ansvar og at blive stillet til 

regnskab for deres handlinger. De kan have store armbevægelser og love andre noget, - særligt når de bliver 

udfordret. Men det er oftest en taktik for at få andre til at fordufte og herefter følger de næppe selv op på 

deres aftaler.  

Ledere som ’spiller for at undgå’, er ofte typen der nyder fordelene ved at være ledere, men som ikke rigtigt 

stiller op når det reelle arbejde skal udføres. De glimrer ved deres fravær. De kan også være meget gode til 

at skyde skylden på alle andre i organisationen for egne problemer snarere end at påtage sig ansvaret. 

Denne 'blaming’ adfærd findes også blandt ’spille for at undgå’ teammedlemmerne.  

 

Spille for ikke at tabe: Høj Caring og lav Daring 

Teams og ledere med højt niveau af Caring og lavt niveau af Daring ’spiller for ikke at tabe’. Med andre ord 

– de spiller sikkert og løber sjældent risici. I et sådan team prøver alle at være søde hele tiden. De viger 

tilbage fra konflikt fordi det er for vanskeligt at håndtere og de kan ikke lide at gøre nogen sure. Det betyder 

at teamet kan sygne langsomt hen. Fordi ingen ønsker at udfordre hinanden eller at prøve noget nyt. De 

forbliver fastlåste i gamle måder at gøre tingene på. Det værste er måske, at det er i denne type team, at 

middelmådighed kan blomstre, fordi ingen ikke rigtig drager hinanden til ansvar.  

Teams og ledere som ’spiller for ikke at tabe’ er stadig bange. De har desperat behov for støtte og 

forbundenhed med andre omkring sig for at føle sig trygge. Deres fokus er på relationer og at undgå at 

støde nogen. Derfor ønsker de ikke at ødelægge den gode stemning, ved at løbe de risici der fordres for at 

være på forkant. 

Udfordringen for teams som ’spiller for ikke at tabe’ er, at de har det svært i denne foranderlige og 

komplekse tid. De bekymrer sig så meget om konsekvenserne af deres handlinger, at de sjældent får prøvet 

noget nyt. Teams som bliver for komfortable, falder ofte i fælden at ’spille for ikke at tabe’. Bare tænk på de 

organisationer som engang dominerede deres markedet, men som blev overhalet af hurtigere, mere adrætte 

og innovative konkurrenter? De var sandsynligvis overbemandet af mennesker, som synes at det var et trygt 

sted at arbejde, hvor man kunne ’spille for ikke at tabe’.  

 

Spille for at dominere: Lav Caring og høj Daring 

Teams og ledere med lavt niveau af Caring og højt niveau af Daring ’spiller for at dominere’. Denne type 

team er fuldstændig opgavefokuseret, resultatdrevet og sædvanligvis meget konkurrencepræget. 

Salgsteams befinder sig typisk i ’spille for at dominere’ kvadranten. Enhver i teamet er fokuseret på at opnå 

sit eget personlige mål. Jo, du kan opleve at der tilbydes coaching og støtte, men du finder sandsynligvis 

også en stor andel af defensiv og/eller forsvarsadfærd. Tag bare sælgeren som ikke ønsker at dele viden om 
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"Playing to win" – teams der spiller hinanden gode 

deres prospekter. Eller udnytter deres position i teamet til at fange de bedste leads. Under overfladen er der 

ofte dårlig stemning og mistillid teammedlemmerne imellem. 

Mennesker og ledere som ’spiller for at dominere’ er også bange, men i dette tilfælde er det tætte relationer, 

der skræmmer dem. De foretrækker at gøre tingene på deres egen måde og på egne betingelser. De 

værdsætter oftest ikke rigtigt de andre i teamet. De er parate til at tage risici og skubbe på for at komme 

videre, ofte på bekostning af andre. De bekymrer sig ikke rigtig om, hvem de tramper på for at nå deres mål. 

Verden er fuld af organisationer, der ledes af mennesker, der ’spiller for at dominere’. Det skyldes, at det i 

en penge-drevet verden kan være en effektiv strategi til at opnå hurtigere resultater. Men det fører også til 

et øget niveau af udbrændthed og stress i organisationer. Som mennesker har vi et grundlæggende behov 

for at blive værdsat og respekteret og at føle os følelsesmæssigt sikre både i vores arbejds- og privatliv. At 

’spille for at dominere’ ignorerer fuldstændigt disse grundlæggende menneskelige behov, hvilket betyder, 

at denne strategi aldrig kan få menneskers fulde potentiale til at udfolde sig i en organisation.  

 

Spille for at vinde: Høj Caring og høj Daring 

Teams og ledere med højt niveau af både Caring og Daring ’spiller for at vinde’. I et sådan team føler alle 

sig fuldstændig trygge og sikre når de er sammen med deres team. De kan være helt autentiske og ærlige 

uanset situationen. Resten af teamet vil anerkende og respektere, hvad hvert individ tænker og føler, selv 

når de ikke er enige med hinanden. Der er en tydelige anerkendelse af hver persons styrker og svagheder 

og en klar forståelse for værdien af hver persons bidrag til teamet. 

Et ’spiller for at vinde’ team vil have en klar forståelse af dets formål og sætte sig virkeligt ambitiøse mål, der 

er forbundet til formålet. Deres fokus er på de positive ambitioner, snarere end at bekymre sig om de 

problemer, der kunne komme i vejen. Teamet er parat til at tage risici for at nå deres mål og er også bevidst 

om, hvordan enkelte medlemmer skal vokse og udvikle sig for at nå målene. Personlige udviklingsmål vil 

derfor naturligt være knyttet til teamets mål.  

Konflikter og spændinger bydes velkommen i et ’spiller for at vinde’ team. Teamet forstår, at kognitiv 

diversitet er essentiel for deres succes. Når et ’spiller for at vinde’ team formes vil medlemmerne bevidst 

efterspørge forskellige livssyn og perspektiver, fordi de ved, at dette bidrager til kreativitet og innovation. 

Fejl er også ok i et ’spiller for at vinde’ team. Medlemmerne erkender, at fejl er en uvurderlig del af 

læringsprocessen, og at du ikke kan innovere og komme på forkant uden at lave fejl undervejs.  

Reynolds og Lewis (2018) forskning i high-performing teams fandt to væsentlige karakteristikker, som passer 

på et ’spille for at vinde’ team. For det første konkluderede de, at de mest succesfulde teams har en høj 

kognitiv diversitet. Disse teams var de hurtigste til at løse problemer, fordi de kunne bringe forskellige 

perspektiver til bordet. Dette passer til konceptet for teams, der scorer højt på Daring og er parate til at 

udfordre hinandens synspunkt. Men Reynolds og Lewis konkluderede også, at for at være virkelig 

succesfulde, måtte disse teams også have et højt niveau af psykologisk sikkerhed. Dette linker direkte til  

teams, der scorer højt på Caring, da de skaber et arbejdsmiljø, hvor folk faktisk kan føle sig trygge. 
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"Playing to win" – teams der spiller hinanden gode 

 

At få et team til at ’spille for at vinde’  

For et team som har en leder eller en person med klar autoritet, vil det være op til den person at udvikle et 

’spille for at vinde’ team. Her er det nødvendigt, at lederen udviser adfærden og de karakteristikker fra 

Kohlreisers ’Secure Base Leader’. I vores samarbejde med ledere har vi udviklet et rammeværk som kan 

hjælpe på vej. Vi har oplevet at blot det at få identificeret og blive bevidst om hvor sikker man er som leder 

gør en stor forskel. Herefter kan man kigge på indenfor hvilke områder man har brug for at udvikle sig. 

Kontakte os gerne: connect@lysna.dk for at få mere at vide. 

Hvis et team ikke har nogen tydelig leder eller en person med klar autoritet er det nødvendigt at hvert 

eneste teammedlem kan føle sig sikker nok i sig selv til at kunne ’holde rummet’ for andre (bistå udvikling). 

Det kan også hjælpe at en person tager denne rolle som den der ’holder rummet’ for de andre i teamet. 

Rollen kan eventuelt rotere imellem teammedlemmerne eller tildeles en person, - afhængigt af teamets 

sammensætning og teamets personlige præferencer. I kan finde ud af, hvor sikkert et team I er ved at 

gennemgå ’playing to win’ spørgeskemaet http://www.lysna.dk/playing-to-win-sporgeskema/  

 

 

Guide til at skabe et ’spiller for at vinde’ team: 

1. Opdag teamets Purpose. Hvorfor eksisterer teamet? 

2. Find teamets Værdier. Hvad er virkeligt væsentligt for teamet i det lange løb? Hvilke 

standarder ønsker I for hvordan I behandler hinanden og verden rundt om jer?   

3. Sæt kæmpestore, visionære mål. Hvad ønsker I at opnå, hvordan ved I at I er der? 

4. Etabler en Ramme for teamet. Hvordan fordeles autoritet og beslutnings-

kompetence? Beslut hvordan I ser på arbejdstid/indsats, rettigheder m.m.  

5. Definér hvilke Roller der er behov for - med udgangspunkt i teamets Purpose og 

visionære mål. Hvad har hver rolle behov for? Hvilke styrker og svagheder har det 

nuværende team? Hvilke kompetencer er der behov for at udvikle og hvordan støttes 

dette 

6. Indret møder og andre former for kommunikation så I tager højde for at teamet 

består af ’hele mennesker. Idéer er blandt andet: 

a. At anvende check-in proces til møder 

b. Tillade stilhed eller tænke tid 

c. En metode for at dele både fremskridt, tilbageslag og forhindringer 

d. Processer der fremmer kreativitet  

e. Arbejde med møde agendaer, åbninger og fordeling af taletid og actions 

f. En måde at kunne dele fejl for at lære sammen – fx “f*ck-up meetings” 

 

  

mailto:connect@lysna.dk
http://www.lysna.dk/playing-to-win-sporgeskema/
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"Playing to win" – teams der spiller hinanden gode 

 

Virkelighedens “spille for at vinde” selvledende team 

Her har vi fundet to eksempler på selvledende team som ’spiller for at vinde’.   

Team 1: Fagfolkene 

Syv fagfolk, der havde været igennem et fælles uddannelsesprogram, besluttede at fortsætte med at lære 

og udvikle sig sammen, efter programmet sluttede. De er alle undervisere og coaches. Teamet har ingen 

leder eller fast dagsorden, men de har et fælles mål om at støtte hinanden i deres personlige udvikling. 

Til tider, spillede dette hold for at vinde. Særligt var de gode til at være sårbare og samtidigt at udfordre 

hinanden. Men der var stadig noget at arbejde med, inden et helt trygt arbejdsmiljø var på plads.  

Dette var teammedlemmernes største udfordringer: 

1. Hvordan forbliver jeg nærværende og lyttende, når der er spændinger eller 

konflikt tilstede?  

2. Hvordan undgår jeg at trække mig fra en konflikt eller at blive bragt 

følelsesmæssigt ud af fatning?  

3. Hvordan lærer jeg at forblive i kontakt med mit følelsesliv, når der er konflikt 

i rummet?  

4. Hvordan skelner jeg mellem hvad der er vigtigt at få sagt og hvad der er 

mest hensigtsmæssig at jeg holder for mig selv?  

5. Hvordan skaber vi en proces for at håndtere konflikt? 

 

Efterfølgende lærte dette team, hvor vigtigt det er at have en proces for at løse konflikter. Men også at det 

at have en som tager têten og faciliterer processen på vegne af teamet er afgørende for en god 

konfliktløsning. 

 

Team 2: Iværksætter virksomheden 

 

Nogle selvstændige konsulenter slog sig sammen og skabte en ny organisation, hvor de sammen satte sig 

ambitiøse mål. Der er ikke en leder i teamet, alle bringer forskellige ekspertiser med sig some de anerkendes 

og værdsættes for.  

 

Det vi bemærker i dette team er, at ’spille for at vinde’ ikke er en konstant tilstand. I forskellige situationer 

kan medlemmerne af teamet ryge over i de andre kvadranter, især når det drejer sig om at give og modtage 

feedback. Lad os se på hvad der sker.  
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1. Louise har lavet en omfattende præsentation af 

deres fælles virksomhed, men er tilbageholdende 

med at dele den med de andre. Det er sikkert ikke 

godt, hvad vil de sige, tænke?  Måske skulle de 

bare droppe idéen? Det er klassisk ’spille for at 

undgå’. 
 

2. Peter tog en artikel som en kollega havde brugt 

lang tid på at skrive og lavede den væsentligt om.  

Det blev gjort uden at involvere eller give den 

oprindelige forfatter feedback. Peter fandt at hans 

tilgang til at skrive om dette emne var kollegaen 

overlegen. Det er klassisk ’spille for at dominere’. 
 

3. Freja ønsker at give feedback til en kollega, men 

er bekymret for, hvordan han modtager 

feedbacken. Hun ønsker ikke at gøre ham ked af 

det, så hun undviger at give. Senere giver hun 

feedback, men pakket ind i meget positive 

vendinger. Det er klassisk ’spille for ikke at tabe’. 
 

4. På et tidspunkt er hele teamet samlet, for at arbejde på et projekt. Alle har en klar fornemmelse af fælles 

formål og de anerkender hinandens styrke og de potentielle roller, som de hver især kunne tage i 

projektet. Alle teammedlemmer yder et bidrag, der matcher deres styrker. De anerkender de andres 

arbejde og bidrag, men de er ikke bange for at tale åbent om deres egne synspunkter. Det er klassisk 

’spille for at vinde’.  

 

Dette eksempel viser at de fire kvadranter ikke skal opfattes som faste. Virkeligheden er at vi bevæger os 

imellem alle fire afhængigt af den kontekst og de relationer vi møder. Det vigtigste er at blive bevidst om, 

hvornår du er i hvilke kvadranter. Dernæst kan du stille dig selv følgende spørgsmål 
 

• Får jeg og mine omgivelser det bedste ud af, at jeg er i denne kvadrant nu?  

• Hvis ikke- ønsker jeg så at ændre det? 

• Hvis jeg ønsker at ændre det – hvordan vil jeg da gøre det? 

 

For indsigt og vejledning i at gå i retning af at ’spille for at vinde’ er du velkommen til at kontakt os 

connect@lysna.dk. 

 

Hvor vil du være? 

Forhåbentlig har denne artikel givet dig mere klarhed om, hvad du kan gøre for at ’spille for at vinde’. Teams 

der ’spiller for at vinde’, står på en fast, fælles grund. Den kan skabes ved at alle har en klar fornemmelse for 

purpose og værdier. Alle i teamet skal føle sig trygge til at kunne bidrage, tage risici og vokse. Du skal også 

erkende, at ’spille for at vinde’ er en fluktuerende tilstand. Der er tidspunkter, hvor nogle vil migrere til de 

andre kvadranter - og det kan der være gode grunde til.  

Det er vigtigt at huske, at ’spille for at vinde’ er et bevidst valg. Og at når folk er i de andre kvadranter, kan 

de træffe egne beslutninger om, hvilken strategi der er bedst for dem i det øjeblik og med de relationer de 

er i her og nu.  

mailto:connect@lysna.dk

