
Syfte: Att identifiera och få kunskap om psyko-
logiska spel i gruppen.

Tid: cirka 2 timmar

Det här behöver ni:
• Papper och penna

Delar

 5 minuter
Start – hälsa välkomna
Vad ska vi göra?
Alla människor spelar psykologiska spel. Spelen utgår 
från inlärda förhållningssätt som grundläggs i barndo-
men. Spel kan göra att det på en arbetsplats uppstår 
konflikter och destruktiva mönster. De flesta spel sker 
omedvetet. Därför kan det vara intressant att försöka 
identifiera om det pågår några psykologiska spel i 
gruppen. De kan ta sig uttryck i att skjuta upp, inte 
göra färdigt, ge upp, försova sig, förhäva sig, förminska 
sig, offra sig …

Spelet kan beskrivas som två överföringsmönster 
som möts och interagerar. Spel uppstår särskilt i famil-
jer, men även i stor utsträckning på jobbet.

Hur ska vi göra? Varför?
Ramar för arbetet.

 30 minuter
Läs och begrunda – individuellt
Be gruppmedlemmarna läsa och fundera över 
avsnittet: »Läs och begrunda«. Be dem därefter 
sätta sig i grupper om tre personer och reflek-
tera över innehållet. Diskutera sedan allmänt 
med grupperna kring psykologiska spel och om 
det som står i texten.

 60 minuter
Tårtan, ett psykologiskt spel – gruppen
Dela gruppen i två delar.
A.  Reflektera i grupperna över scenariot 

»Tårtan«. 
B.  Samla därefter hela gruppen i en ring. Be 

varje grupp dela med sig några tankar utifrån 
det samtal de haft.

C.  Be gruppmedlemmarna fundera över vilka 
psykologiska spel de tror kan uppstå eller 
som pågår i gruppen och hur de ska göra för 
att bryta dem.

Psykologiska spel

ÖVNING

6
Konflikter

INSTRUKTIONER TILL HANDLEDAREN
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A. Läs och begrunda
Psykologiska spel är ett omedvetet, manipule-
rande sätt att kommunicera. Det handlar om en 
kommunikationsstil som innehåller dolda bud-
skap, är förutsägbar, upprepar sig gång på gång 
och ofta slutar i en negativ eller obehaglig 
känsla för flera av de inblandade. Orsakerna till 
att vi spelar psykologiska spel är delvis ytliga 
och delvis psykologiska. Alla människor ägnar 
sig medvetet eller omedvetet åt spel eftersom 
upplevelser i vår barndom förblir aktiva och 
upprepas i känslor, tankar och beteende. 

Ett bra sätt att ta reda på vilka spel jag själv 
spelar eller deltar i är att ställa sig följande fråga: 
»Vad är det som händer om och om igen på job-
bet eller hemma, på ungefär samma sätt och 
som slutar med att jag och/eller någon annan 
mår dåligt?«

Svaret på frågan är med stor sannolikhet ett 
psykologiskt spel.

Spelets tre positioner
Deltagarna i ett psykologiskt spel intar till att 
börja med en av tre positioner.
•  Förföljare. Man vill på ett eller annat sätt 

 försöka visa att den andre inte är okej.
•  Offer. Man gör sig »liten« och låtsas inte 

kunna göra sådant man egentligen kan.
•  Räddare. Man hjälper dem som inte vill ha 

hjälp eller hjälper personer som spelar 
»offer«. Huvudsyftet är att visa att man själv 
är okej.

En typisk del av spelet är att man byter position 
under spelets gång, vilket bidrar till att göra det 
förvirrande. Den som börjar som offer är plöts-
ligt förföljare och räddaren blir offer för att åter 
kasta om rollerna.

Ett klassiskt och ofta refererat spel är:  
»Varför-gör-du-inte-så-här?-Jo-men …-spelet«.

»Jag har så fruktansvärt ont i ryggen!« 
(Offer)

»Aj då. Ryggen är inte att leka med. Varför 
går du inte till doktorn?« (Räddare)

»Jo, men doktorer … de skriver ändå bara ut 
smärtstillande.«

»Men gå till en kiropraktor då, vet jag!«
»Jo, men kotknackare … man vet inte om de 

verkligen kan sin sak eller om man blir förlamad 
för resten av livet.«

»Du kunde ju beställa tid hos en sjukgymnast 
då och börja träna. Det hjälper ju alltid att 
stärka upp musklerna.«

»Jo men jag har inte tid för sånt.«

När samtalet kommit så här långt börjar det bli 
tydligt för »räddaren« att »offret« inte kom-
mer att ta emot någon hjälp, vad hen än föreslår. 
Med ett utanförperspektiv börjar det också bli 
klart att »offret« inte är i någon offerposition, 
utan i en förföljarposition eftersom hen avvisar 
all hjälp. Motspelaren, som spelar det komple-
mentära spelet »Jag försöker bara hjälpa dig« 
kan reagera på flera sätt: Bli ledsen, känna sig 
dum eller bli förbannad.

Spelformeln kan beskrivas på följande sätt: 
Betet – nappet – respons – positionsbyte – för-
virring – vinst.

Betet: Personen säger att hen har ont.
Nappet: När den andra börjar ge råd.
Respons: De följande transaktionerna.
Positionsbyte: När det blir tydligt att personen 
kommer att avvisa alla förslag.
Förvirring: Känslan i samband med och efter 
positionsbytet.
Vinst: Känslan som man känner igen och som 
bekräftar ens antaganden om vem man är.

»Ingen ska komma här och säga till mig vad 
jag ska göra.« Personen (offret) kommer ur 
mötet med en slags triumf.

PSYKOLOGISKA SPEL
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Tårtan – ett psykologiskt spel 

En fredag i juni på väg till jobbet bestämde sig 
Jakob för att köpa med sig en stor gräddtårta till 
fikat. På jobbet bryggde han kaffe och ställde 
fram tårtan på bordet tillsammans med kaffe-
koppar och några assietter. Därefter ropade han 
på sina arbetskamrater Gustav och Agnes.

»Fikadags.«
Huvudpersoner i scenariot är tårtköparen 

Jakob som till helgen ska tävla i kroppsbyggning 
på elitnivå och därför har sträng diet, samt Cor-
nelia, Gustav och Agnes som sporrat varandra 
och lyckats äta sunt i två veckor för att gå ner i 
vikt.

A. Dela upp gruppen i två grupper
Reflektera tillsammans i grupperna kring scena-
riot »Tårtan«. Utgå från spelformeln:

Betet – Nappet – Respons – Positionsbyte – 
Förvirring – Vinst.

Hur skulle tårtscenariot kunna utlösa ett psy-
kologiskt spel?

Försök återge det samtal ni tror skulle kunna 
uppstå.

Försök också sätta ord på de känslor ni tror de 
inblandade har. Vad tror ni vinsterna är för de 
inblandade?

B. Slutsatser
Samla hela gruppen i en ring. Varje grupp drar 
några slutsatser kring det resonemang de haft 
om tårtan och de inblandade samt psykologiska 
spel på arbetsplatser.

C. Reflektera i hela gruppen 
Vilka psykologiska spel skulle kunna uppstå 
eller pågår i arbetsgruppen? Fundera också på 
hur dessa skulle kunna brytas för att undvika 
konflikter och osämja.

PSYKOLOGISKA SPEL

»Otack är världens lön«. Personen (rädda-
ren) kommer ur mötet med en viss irritation 
och negativ känsla.

För att kunna bryta psykologiska spel måste 
man först bli medveten om dem.

B. Dela in er i grupper om tre och diskutera 
innehållet i texten ni just läst.
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