
 

 STICKET 
 

Beskrivning 
Sticket är ett kortspel där maktstrukturer synliggörs och vilken/vilka norm(er) som är 
avgörande för att nå framgång. Spelreglerna tillhör inte de gängse. Kortspelet innebär att 
deltagarna tvingas att både omvärdera och överväga hur tidigare erfarenheter/kunskaper 
spelar en avgörande roll i spelet. 
 
Material 
Vanliga kortlekar(en kortlek/grupp av deltagare) 
Upptryckta/kopierade spelregler att dela ut till varje deltagare vid borden(Se underlag) 
Lämpligt antal (beroende på gruppstorlek)bord och stolar 
Utsmyckningsdetaljer till ett ”vinnarbord” och ett ”förlorarbord” 
Blädderblock/Whiteboard alt. dator för att visa instruktioner för spelomgångarna (Se och 
läs vidare: Sticket – underlag för detaljintresserade) 
 
Arbetsgång  
Steg 1: Förberedelser 
Innan gruppen kommer in i rummet där spelet ska genomföras är det viktigt att 
förbereda möblering, gruppindelning och regelplanering. 
Läs vidare i underlaget: Sticket – underlag, förberedelser, för att underlätta detta arbete. 
• Möblering: Ställ minst fyra bord i fristående öar i en hästskoform. Vid varje bord kan 

4-6 personer sitta. Anpassa därför antalet till din gruppstorlek. Ett av borden är 
”vinnarbordet”, ett är ”förlorarbordet” och de övriga kallas ”mellanbord”. Utsmycka 
gärna vinnarbordet och förlorarbord så att upplevelsen förstärks. Vinnarbordet kan 
exempelvis ha sköna stolar medan förlorarbordet mindre bekväma sittmöjligheter. 

• Regelplanering: Förbered reglerna så att du vid utdelningen kommer att dela ut olika 
regler till alla bord. Varje deltagare ska få ett eget papper med regler. Se vidare 
”Sticket – underlag spelregler”. 

Steg 2: Instruktion med stöd. 

Börja med att måla upp vad som kommer att hända med egna ord och din inlevelse.  

Det kan låta så här:  - Blir du en vinnare eller en förlorare?  Vi ska spela en 
kortspelsturnering. Lyssna nu noga om du vill ha en chans i spelet. Ni kanske tror att 
det här är ett vanligt rum med vanliga bord. Men så är det inte. Här är nämligen 
vinnarbordet (peka på bordet!). Att få sitta här är en enastående upplevelse. Detta är 
platsen dit alla vill. Stället där solen alltid skiner och glassen är gratis. Förlorarbordet 
är knappt ett bord. Där vill ingen vara. Hellre äta pölsa ett år än att sitta där. Visst, 
det är orättvist i början. Några lyckliga själar sitter redan vid vinnarbordet – det är 
bara att gratulera, håller er kvar – medan en skara stackare har hamnat vid 
förlorarbordet – håll ut allt kan hända! Däremellan finns alla andra. Alla vill klättra. 
Alla vill ha mer status, mer inflytande, mer pengar, mer saker….. Därför försöker alla 
att bli vinnare.  Vi ska spela ett spel som heter Sticket. Vi går gemensamt igenom 
reglerna.  Här kommer reglerna: 



 

  
Regler för Sticket 
 

 

• Spelet genomförs som ett vanligt kortspel. 

 

 

• Alla kort över 7 har tagits bort. 

 
 
 

• Ingen kommunikation förutom kroppsspråk är tillåten. 

 
 
 

• Målet är att ta så många stick som möjligt. 

 
 
 

• Vinner gör den som har flest stick när omgången är färdig. 

 
 
 

• Har två spelare lika många stick förlorar den som är längst. 

 
 
 

• Det finns ett vinnarbord (Vb) och ett förlorarbord (Fb). 

 
 
 

• Vinnare flyttar medsols och förlorare motsols enligt figur  

 
 
 

• Från Vb flyttar bara förloraren. Från Fb flyttar bara vinnaren. Från mellanborden 
flyttar en vinnare och en förlorare vid varje omgång. 

 

 



 

Innan nästa steg tas, fråga om alla har förstått instruktionerna. Här ska finnas möjlighet  

att förklara och berätta så att alla är med. 

 

Steg 3:  Regelutdelning och testomgång 

 Berätta att varje grupp kommer att få en kortlek, samt varsitt papper med detaljerade 
regler för hur spelet ska går till. När pappret har delats ut, får ingen prata med någon 
annan. Då börjar tysta leken. 

• Informera om att alla tyst ska läsa igenom reglerna och sedan spela en 
provomgång vid varje bord, för att försäkra sig om att alla har förstått hur spelet 
går till. Efter provomgången sker ingen förflyttning. Istället kommer reglerna att 
samlas in och när dessa är insamlade så börjar den riktiga turneringen. 

• Ge varje grupp en kortlek. 

• Dela ut ett ark vita och ett ark svarta ”pluppar” till varje bord. Vinnaren för varje 
spelomgång sätter en vit plupp på sin axel med förloraren sätter en svart plupp 
på sin axel (OBS! Detta kan uteslutas) 

• Dela ut övningsunderlaget Sticket – underlag spelregler. 

• Låt grupperna läsa igenom reglerna och provspela en gång. 

 

Steg 4:  Insamling av regler. Spelet kan börja. 

 När det flyter i spelet vid alla bord, då samlar du in reglerna och säger att nu börjar 
spelet på riktigt. 

 

Steg 5:  Observation av spelet. Dags att avbryta. Samla ihop. 

Observera vad som händer i spelet. Hur ser deltagarna ut? Var verkar det bli problem? 

Iaktta genom att se: 

 Vilka verkar frustrerade? Vilka har mest kul? Hur hanterar personer vinst och 
förlust? Vem glider upp i hierarkin? Vem möter motstånd? Vem tappar sin position? 
Vem bildar allianser? Hur kommunicerar deltagarna med varandra? Hur etableras 
nya regler efterhand? Vilka olika strategier tillämpas?  

 När tillräckligt mycket har hänt, grupperna varit blandade en stund och de flesta 
deltagarna har upplevt förflyttning, så är det dags att avbryta spelet för att: 

• Samla ihop materialet 

• Samla deltagarna – gärna i ring 

 

 



 

Samtala och reflektera vidare 
Sticket ger starka upplevelser och därför är det bra att göra en rejäl processgenomgång. 
Ett sätt är att göra detta kan vara att använda sig av metodiken i upplevelsebaserat eller 
erfarenhetslärande. Metoden består av fyra steg som utvecklats av David Kolb. 

1. Uppleva: Konkret erfarenhet, följs av att…….. 
2. Reflektera: Reflekterad observation, erfarenhetsdelgivning, diskussion som leder 

till……… 
3. Dra lärdomar: Generalisera till andra sammanhang. Sammanfatta det viktigaste. 
4. Testa nya situationer:  

Reflektera(2): Eftersom upplevelsen(1) precis har skett börjar nu arbetet på steg 2. 

Gruppen kan delas in i par, mindre grupper, få tänka enskilt först eller bara bubbla ur sig. 
Inledningsvis är det bra att reda ut, hur det egentligen förhöll sig med reglerna. Låt de 
deltagare som upptäckt detta få berätta hur och när. Fråga exempelvis – Hur märkte du 
att reglerna var olika? Se till att alla förstått att reglerna var olika innan ni går vidare. 
Frågor att reflektera utifrån är:  

• Berätta – vad hände? 
• Vad kände du? 
• Vad tänkte du? 
• Vad gjorde du? 

Ställ gärna mer specifika frågor om makt, regler och normer. Låt exempelvis någon som 
suttit nästan hela tiden vid vinnarbordet få jämföra sin upplevelse med någon från 
förlorarbordet. Frågor kan vara: 

• Hur var det att vinna mycket (med ev. vita pluppar)? 
• Hur var det förlora mycket (med ev. svarta pluppar)? 
• Hur kommunicerade och samarbetade du med andra? 
• Vems regler spelade ni efter? 
• Vad det någon som behöll sina regler hela tiden? 
• Bytte någon ständigt regler? 
• Vem upplevde motvind? Vem upplevde medvind i spelet? 

Dra lärdomar(3): Ställ öppna frågor som kan skapa lärdomar. 

• Vad var mest frustrerande i spelet? 

• Vad var mest framgångsrikt i spelet? 

• Vilka verkliga händelser liknar de som simuleras i Sticket? 

• Har du upplevt liknande händelser i verkligheten? 

• Vad lärde du dig av att spela Sticket? 

• Vems förståelse, normer och regler bör gälla? 

Testa i nya situationer (4): 

• På vilka nya sätt skulle du vilja göra om du hamnade i liknande situationer? 

• Vad av det du lärt dig skulle du vilja testa i praktiken? 

• Vad kan du tillämpa i ditt vardagliga liv? 



 

 

Ledarstöd 
Det viktigaste av allt för att Sticket ska fungera är att ingen avslöjar att det finns olika 
regler vid varje bord. En annan framgångsfaktor är att anpassa gruppstorlekar och 
regelutdelning så att upplevelsen av att gå mellan olika bord blir så omvälvande som 
möjligt(se Sticket – underlag förberedelser). Slutligen bygger Sticket på ett tydligt 
ledarskap, där ödmjukhet och en lyssnande hållning bör läggas åt sidan under själva 
instruktionen. Snarare gäller det att skapa en viss tävlingshysteri och vara lite tuff, rent 
av hård om hemligheten med Sticket riskerar att avslöjas. Mardrömssituationen uppstår 
när en av deltagarna, trots instruktioner om att vara tyst, tar till orda och frågar: ”Vad är 
trumf”? En sådan knepig situation kan bara förebyggas genom så stor tydlighet som 
möjligt. Använd därför gärna OH-underlaget vid instruktionen. 
Eventuellt kan man låta några deltagare fungera som observatörer om man har en 
mycket stor grupp. Dessa ombeds då att iaktta och anteckna vad som händer i grupperna 
under spelets gång. Observatörsrollen är också bra för deltagare som redan varit med 
spelet tidigare. 
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