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Handlaren

Tobias: tror han är min kompis bara för 
att han hälsar på mig

Emma: snygg och trevlig
Sara: stackars tjej med mamman och det
Martin: smart kille, generös, en kille man 

kunde snacka med kanske
Pappa: fy fan
Styvpappan: förstår inte hur han kan vara 

med den där kvinnan, och hur han 
kan stå ut med att den andra mannen 
är kvar!

Mamma: tokig tant
Fia: respekteras – inte många svenskar är 

särskilt spirituella
Mormor: undrar om hon fortfarande 

lever, hon var en bra människa
Moa: mitt första svenska knull
Patrik: varför skall han ha en stuga här?

Relationer till andra roller

De jävla nazisterna har sprayat på hans butik igen, och det är klart att han är upprörd. 
Det är klart att mjölken är dyr när man måste betala för övervakningskameror och över-
fallslarm och klottertvätt. Jävla nazister. Det finns överallt, även här ute.
Att driva en butik kanske inte var det han ville göra helst av allt, men den är iallafall 
hans, och det är ingen som säger åt honom vad han skall göra. Han har bra kontakter, 
och hoppas att snart få sätta en ICA-logotyp på butiken. Det skulle göra honom stolt, 
och det är en trygghet att ha stödet av en stor kedja i ryggen. 
Hans psykolog har givit honom i uppgift att brottas med sin ilska och sina fördomar 
genom att skaffa sig svenska vänner. Det är nervöst, men han förstår att det är en klok 
idé. Men var börjar man? Och måste man dricka snaps? 

Kontur: acklimatisering
Detalj:

Farzad

Tobias & Emma: ett bra par, de behöver 
varandra – men glöm inte Sara!

Sara: kommer att bli någonting stort en 
dag, märk mina ord

Martin: min älsklings son, och en bra man 
Pappan: min bästa vän – vi fiskar, snackar 

skit och har trevligt
Mamman: mitt allt och mitt salt
Fia: en präst måste vara tuff och stark och 

det är inte Fia, märkligt yrkesval

Kajsa: kan nog vara bra för Martin
Mormor: henne vill jag träffa igen innan 

hon dör
Patrik: Martins bästa vän – han är alltid 

välkommen i vårt hus
Handlarn: han bär på mycket ilska och 

kan vara vresig ibland, men jag gillar 
honom 

Relationer till andra roller

Kom till Sverige på 70-talet, då Iran surnade och fundamentalisterna tog över. I Sverige 
byggde han sig ett nytt hem med sin ingenjörsbakgrund. Farzad är glad och förstår att 
uppskatta livet. Han kan fortfarande inte förstå att han kunde vinna Mariannes hjärta 
och få gifta sig med en blond ursvenska, och många år efteråt kan han fortfarande 
ibland ha svårt att tro att det är sant. 
Hans föräldrar i Iran hör av sig allt mer sällan, och han förstår att de är gamla och 
skröpliga och mår dåligt, men om han åkte tillbaka skulle han förmodligen inte kunna 
komma tillbaka igen. Oavsett sitt svenska medborgarskap. 
Hans bästa vän är Mariannes ex-man, Gunnar. De fiskar, pratar om livet, och Farzad skry-
ter om hur underbart det är att ha gått ned på halvtid precis innan pensionen. 

Kontur: relationen till sina föräldrar i Iran
Detalj:



Emma

Fia



Fia

Emma:  hon var min bästis när vi var små
Handlarn:  det blir dyrt att leva här ute
Mamman:  en stark och självständig 

kvinna 
Martin:  vi lekte doktor bakom knuten på 

stugan
Mormor:  hjälpte henne i sorgearbetet 

efter hennes man
Mårten:  “min första” på konfirmationslä-

gret

Pappan:  jag vill vara fördomsfri, härligt 
med promenader med religiösa 
diskussioner, källan till tvivel

Sara:  kan prata förtroligt med mig
Styvpappan:  vi kan lära mycket av folk 

från andra kulturer
Tobias:  jag begravde hans morfar när jag 

praktiserade

Relationer till andra roller

Fia bor granne med Engström i sina föräldrars sommarstuga ute i skärgården. Hon bör-
jar närma sig 35-årsstrecket. Hittills har livsplanen varit ett liv med Gud men nu börjar 
hon få kalla fötter. Fia har börjat tvivla på sin tro och mer eller mindre tagit en paus i sina 
präststudier. Hon har flyttat ut till ön på permanent basis och åker bara in till stan när 
det är föreläsning och knappt ens då. Fia tänker sig att hon ska spendera sin nyvunna 
tid med att dels skriva klart sin överambitiösa uppsats som dragit över tiden, dels hitta 
tillbaka till Gud.

Kontur: relationen till Gud & religionen
Detalj:

Emma

Tobias: det här kan nog vara det – mitt 
sista förhållande

Sara: min styvdotter, men om jag sade 
det högt skulle det nog explodera

Martin: brorsan – han är som han är
Mårten: kompisen Tobias skryter om hela 

tiden
Pappa: Alltid haft litet svårt för honom
Styvpappan: min riktiga pappa! Han är 

underbar – fast jag är nog mer lik min 
mamma tror jag, tyvärr

Mamma: jag önskar hon kunde slappna 
av litet – jag skäms för henne

Kajsa: Martins nya offer – vi får väl se
Mormor: underbar, men tar för mycket av 

Tobias tid
Moa: en dag skall jag säga henne ett san-

ningens ord
Linda: bra för Sara – skönt att hon inte 

kände Laila
Handlarn: han tittar kostigt på mig
Gabriella: Saras favorit, grr

Relationer till andra roller

Emma läser religionsvetenskap på universitetet. Det är kanske ingenting man får ett 
jobb på, men hon har många strängar på sin lyra. Hon syr kläder vid sidan om, spelar i 
ett band och jobbar på en diktsamling. Svårt att hinna med allt bara, när man skall skriva 
en avhandling också. Ofta är det så många måsten att ingenting blir gjort.
Emma bor med Tobias och hans dotter Sara. Laila, Saras mamma är död och det är svårt 
att veta hur man skall förhålla sig till det. Vad skall man förvänta sig av en tonårsdotter 
som inte är ens egen. När kommer det oundvikliga “du är inte min mamma!”? 
Man borde ta en dag i sänder, men Emma är inte så bra på det. Hon vill gärna planera, 
och göra listor som ofta blir så långa att hon sedan måste gömma dem någonstans för 
att inte få panik över hur mycket det är som måste göras. Tur att de har en XBox. 

Kontur: identiteten som mamma, och att leva i Lailas skugga
Detalj:



Gabriella

Kajsa



Kajsa

Tobias:  äldre kompis som är som en äldre 
bror för mig

Emma:  försöker dra jämnt men slåss lite 
om samma utrymme

Sara:  har haft det tufft precis som jag
Martin:  osäker på vad relationen ska leda 

till och om den verkligen är seriös
Mårten:  jag håller dörren öppen för att 

själv ge mig ut i världen och jobba
Mormor:  har agerat extramamma till mig 

i mammans frånvaro

Pappan:  Martins farsa känns verkligen 
jätteskön, men de verkar olika

Mamman:  i en relation är jag inte 
intresserad av att vara min partners 
morsa

Styvpappan:  det är förvånansvärt vad 
smärtfritt separationen verkar varit

Moa:  bästis som kommit in i mitt liv på 
sistone och som jag kan berätta allt 
för

Relationer till andra roller

Kajsa är god vän med Moa och Tobias och dejtar för tillfället Martin. Kajsa är en pigg och 
driven men jordnära 25-årig tjej som pluggar psykologi. Har en komplicerad relation till 
sin mor, som åker in och ut från psyket. Försöker hitta ett sätt att förhålla sig till trygghet 
som baserar sig på självständighet.  Drömmer om att hitta fram till sin mor.

Kontur: relationen till Martin
Detalj:

Gabriella

Emma:  hon fattar inte hur lycklig hon är
Handlarn:  utländska killar är för posses-

siva
Martin:  men fråga då! 
Moa:  vad betydde kyssen i hissen (gud 

vad jag var full)? 
Mormor:  vem skall ta hand om mig när 

jag blir gammal?

Mårten:  om han inte hade flyttat till USA 
hade det kunnat bli något

Pappan:  Martin har en cool farsa
Sara:  dottern som jag skulle vilja ha
Tobias:  om jag bara hade skaffat barn 

när han gjorde det skulle det vara 
klart nu 

Relationer till andra roller

Gabriella är projektledare för bland annat Martin och Tobias på InTech. Hon är något år 
yngre än dem, men mer fokuserad. Gabriella har “lyckats” – hon tjänar bra med pengar, 
hon har många vänner, inga problem att hitta enkvällsligg på krogen och är nöjd med 
sitt jobb och sitt utseende. Men ändå finns den där, känslan av att hon kanske har satsat 
på fel häst. Att det inte var det här det handlade om.

Kontur: att offra allt för karriären
Detalj:



Linda
Mamma



Mamma Marianne

Martin: min son som hankar sig fram – 
tänk vad gammal han har blivit

Pappa: en själsfrände fortfarande
Styvpappan: min nya man, ett exotiskt 

inslag i skärgården, ett stort stöd för 
mig i livet 

Emma: min dotter som nog tycker om sin 
pappa mer än mig 

Kajsa: Martins nya tjej – verkar trevlig 
tycker jag 

Patrik: om han bara var litet yngre… nej, 
jag skojar förstås

Tobias: Martins äldsta kompis – alltid 
välkommen här

Relationer till andra roller

Marianne är född 47 och är alltså 61 i år. Men hon känner sig inte en dag äldre än 20 
säger hon. Och hon gör sitt bästa för att uppföra sig därefter. Tyvärr låter Farzad henne 
göra litet som hon vill. 
Marianne drömmer om en motorcykel, om att färga håret, om att vandra kungsleden. 
Hon vill gå och dansa, hon vill ut och resa. Hon vill sjunga karaoke med sin son Martin.
Marianne är läkare på en akutmottagning och jobbar konstiga tider. Tre dagar av sjukt 
mycket jobb och två dagar ledigt. Man får ont i lederna och huvudvärk, och var det inte 
för att hon var läkare skulle hon nog ha trott att det var något fel på henne. Men hon 
vet vad stress kan göra med kroppen, och nog borde hon väl kunna diagnostiscera sig 
själv?

Kontur: skillnaden mellan den man vill vara och den man är
Detalj:

Linda

Tobias & Emma:  jag önskar de var mina 
föräldrar istället

Sara: min bästa kompis
Martin: en cool kille, kompis med Tobias

Relationer till andra roller

Lindas föräldrar suger, det är säkert! Lindas föräldrar bryr sig bara om Lindas föräldrar 
och så är det med den saken. Men det kan vara svårt att begripa när man är 14 och inte 
har någon aning om hur det borde vara. Det är klart att man ser hur andra har det, men 
att det kan se ut på ett sätt utanpå och vara på ett sätt inuti vet Linda allt för väl. 
Linda älskar att vara bland folk, för då måste hennes föräldrar låtsas, och då kan Linda 
passa på att låtsas hon också. Låtsas att de verkligen bryr sig. Att det är så här jämt. 

Linda kommer att rymma snart. Då kommer hon att söka sig till sin bästis Sara. Sara är 
bra. Hon är stabil och trygg, trots att det egentligen är jättesynd om henne, för hon har 
ju ingen mamma alls.

Kontur: relationen til sina föräldrar
Detalj:



Martin

Mårten



Mårten

Tobias: min äldsta vän, men jag har svårt 
att släppa in honom

Emma träffat någon gång på någon 
fest

Sara: Tobias unge med Laila som dog, 
verkar ha klarat sig bra

Martin: verkar ha tagit min plats i Tobias 
liv

Gabriella: Hon stannade och lyckades!
Fia: min första stora kärlek
Kajsa: Tobias kompis, dejtar Martin
Mormor: någon att prata allvar med
Moa: hon vet och hon bryr sig inte!
Linda: hennes föräldrar är idioter – det 

var de redan i gymnasiet
Patrik: jag visste att han skulle bli polis 

den idioten

Relationer till andra roller

Mårten var alltid den som alla trodde skulle lyckas. Om de hade uppfunnit Facebook 20 
år tidigare hade han legat i topp på “most likely to succeed”, topp-5 för att äta middag 
med, smartast och så vidare. Fast han kände det aldrig så själv. Han kände bara pressen.
Han försökte åka utomlands. Det var ju så man tjänade de stora pengarna. Men Silicon 
Valley var inte som Kungsholmen, och det på ett dåligt sätt. Han fick ångest, orkade inte 
med jobbet, fick sparken och åkte hem igen med svansen mellan benen. 
Han bodde i sex år hos sin moster i Mora innan han kände att han kunde återvända till 
stan. Flyttade in i sin gamla etta igen och försökte bygga ett nytt liv. Hitta sina vänner 
en efter en och rita stora grafer på väggen hemma om vad han sagt till vem så att ingen 
skulle kunna genomskåda honom. 

Kontur: min självbild och andras bild av mig
Detalj:

Martin

Tobias – gammal kollega och numera också 
svåger

Emma – halvsyster, samma mor – olika farsor
Sara – som jag är plastmorbror till
Kajsa – osäker på vad relationen ska leda till 

och om den verkligen är seriös
Gabriella – kollega som jag strulade runt med 

utan att det blev något, numera är hon 
min projektledare

Mormor – Tobias har verkligen en fantastisk 
mormor, hon är speciell

Pappan – jag vet faktiskt inte vad jag ska tro 
om pappas nya identitet – surrealistiskt

Mamman – rädd för att hon ska bli skröplig 
och jag ska behöva ta hand om henne

Styvpappan – Farzad är i grunden en skön 
kille som har varit scysst mot mig under 
uppväxten

Handlarn – fan vad dyrt det kan vara då
Patrik – min bäste vän som jag spelar Squash 

med på tisdagar
Moa – Kajsas bästis och min kollega, jag väx-

lar mellan att vara svartsjuk på henne och 
vilja ha sex med henne

Fia – grannflickan ute i stugan, lekte doktor 
tillsammans när vi var små

Relationer till andra roller

Martin närmar sig 35-årsåldern. Han arbetar på InTech och har just inlett en relation 
med en trevlig tjej som heter Kajsa. Martins föräldrar har varit skilda i stort sett hela 
Martins liv. Martins mor gifte senare om sig med en invandrare från Iran. För något 
år sedan kom Martins pappa ut som homosexuell. Martin gillar att använda sig av 
föräldrarnas sommarstuga i skärgården och drar gärna dit vänner och bekanta.  Trots att 
han hela tiden får ökat förtroende på jobbet vantrivs Martin i hemlighet. Han har också 
svårigheter att få ihop längre förhållanden. Martin känner att han lever ett liv som inte 
är hans. Martins svaghet är att ta ansvar för sitt eget liv. Han är osäker på vad han vill och 
feg för att binda sig.

Kontur: relationen till sina föräldrar
Detalj:



Moa Mormor



Mormor

Tobias: mitt enda barnbarn har vuxit upp 
till att vara en klok och bra människa

Emma: om Tobias älskar henne räcker det 
för mig

Sara: underbar, men det går för fort för 
mig ibland – jag orkar inte så länge

Martin: nästan som ett andra barnbarn – 
han har varit med så länge nu

Mårten: jag minns honom när han var 10
Fia: jag hade bett att hon skulle pratat 

litet mindre om gud
Kajsa: bara inte Martin gör henne illa 
Gabriella: bortskämd

Relationer till andra roller

Hon är gammal och dålig, men det har hon varit så länge så det är nästan ingen som 
tänker på det längre. Alla vet att det är dåligt. Man hjälper henne så gott man kan, men 
vad tjänar det till att prata om det? Hon är åtminstone klar och skarp. 
Hon klagar på andra pensionärer, att de är inskränkta. Hon är nyfiken på livet utanför 
lägenhetet som hon har svårt att röra sig utanför utan hjälp. Reducerad till en åskådare 
är hon fortfarande intresserad av livet. 
Hon är ett stöd på många sätt. Ett bevis på att ålderskrämpor och elände inte alltid gör 
en bruten människa. Kan ge kloka besked. Kan sätta saker i ett sammanhang. Ingen 
ifrågasätter hennes tankeförmåga.  Och nu håller hon på och rensa ut sin lägenhet för 
att underlätta för Tobias när den dagen kommer. 

Kontur: den vacklade hälsan
Detalj:

Moa

Emma:  synd att hon är upptagen
Gabriella:  jag vill lära känna henne bättre
Kajsa:  jag är hennes bästa stöd
Martin:  han är säkert svartsjuk på mig
Mormor:  tänk att få bli gammal med 

värdighet

Mårten:  vi strular när han är hemma från 
staterna

Pappan:  skönt med folk som vågar 
komma ut

Patrik:  vissa killar är bara för mycket
Sara:  kan bli något när hon blir stor
Tobias:  en stabil vän att ha i närheten

Relationer till andra roller

Moa arbetar med design av användarinterface på InTech.  Gabriella brukar ta in henne 
som specialist i sina projekt när hon behöver det. Via Tobias har Moa lärt känna Kajsa 
som hon har blivit bästis med. Moa bor i ett kollektiv. Hon ser sig själv som polyamorös 
och bisexuell. Moa tar saker med en klackspark. Det är det som gör henne attraktiv. 
Hon har svårt med situationer där hon måste fatta viktiga beslut. Sina relationer och sin 
frihet trivs hon med men det har börjat bli riktigt jobbigt att bo i kollektiv och att inte 
kunna fokusera helt på en partner. Man borde kunna skilja på sex och kärlek men det är 
så jävla svårt.

Kontur: att anpassa sina drömmar till verkligheten

Detalj:



Gunnar
Patrik



Patrik

Emma:  kompisens syrra är alltid off-limits
Martin:  min bäste vän, kommer alltid att 

finnas där

Handlarn:  hans priser borde vara 
olagliga

Kajsa:  jag hoppas att Martin fixar att 
hålla ihop med

Relationer till andra roller

Kompis med och granne till Martin i stan. Polis sedan två år tillbaka som drömmer om 
gårdsfest, ett lugnare distrikt och om att få göra FN-tjänst i Irak. Spelar squash med Mar-
tin på tisdagar.  Verklighetens polisroll har ännu inte motsvarat hans höga förväntningar 
och hans höga moral. Ett hjärta som egentligen är för stort för den här världen.

Kontur: synen på lagen som lika för alla
Detalj:

Pappa Gunnar

Tobias: önskar Martin var litet mer som 
honom – barnbarn vore roligt, men 
ännu en black om foten

Emma:  ett uppköp från Laila, helt klart
Sara: barnbarnet jag vill ha
Martin: sonen som jag svek
Styvpappan: min bästa vän, sjukt nog

Mamman:min näst bästa vän, sjukt nog
Fia: någon att prata om tron med 
Kajsa: Martins nästa dagslända, vad var 

det hon hette?
Moa & Gabriella: Martin har haft så 

många ex. 

Relationer till andra roller

När Gunnar växte upp trodde han att han kunde bli botad. Han gjorde allt för att vinna 
Mariannes hjärta, och lyckades till slut när han dansade på bordet utan skjorta på en 
fest för 100 år sedan. Fast inte blev han botad inte. Välsingnad med en son. Men inte 
botad. Så han stack. För att han var rädd för vad han skulle göra med Martin. Han var 
hjärntvättad, helt enkelt. Jesus älskade inte bögarna förr. 
Att komma ut var inte enkelt, speciellt inte när man är 58 och har låtsats att man är 
någon annan i hela sitt liv. Hur ändrar man sig? Hur börjar man om? 
Han skulle vilja sälja av sin del i sommarstugan, säga upp sig och flytta till Spanien eller 
nåt, men det är svårt. Det är mycket som håller honom kvar. Men när skall han ha tid att 
leva för sig själv? Och är det egentligen inte litet fult att göra det? 

Kontur: identiteten som homosexuell
Detalj:



Sara
Tobias



Tobias

Gabriella: en bra projektledare, men job-
bar litet för mycket – snygg!

Emma: det bästa som har hänt mig, jag 
får inte sumpa det här nu

Sara: jag tror hon är en tickande bomb
Martin: min bästa vän, men fan vet om 

det är ömsesidigt
Mårten: en vinnare
Pappan: inte en dag för tidigt!
Styvpappan: jag önskar jag kunde vara 

som Farzad – klok och tid för allt 

Mamman: gud…
Fia: litet obehagligt att hon är präst – jag 

hamnar i en konstig försvarsställning
Kajsa: sumpa inte det här nu Martin!
Mormor: jag sörjer henne medan hon 

lever – hon står mig närmast
Moa: användargränssnitt är tjafs
Linda: verkar vara en reko tjej
Patrik: litet avis på hans vänskap med 

Martin
Handlarn: skön snubbe som jag hälsar på

Relationer till andra roller

Dygnet har bara 24 timmar, men på de skall man hinna jobba, uppvakta sin flickvän, 
uppfostra sin dotter och ringa Mormor. Man skall hinna handla, städa, sitta i telefon-
möten, gå på gymet, ha en hobby, följa med i modet någotsånär åtminstone, och se till 
att Sara har pengar i sin mobiltelefon. 
I ett obevakat ögonblick kommer han på sig själv med att tro att det är 2001. De sista 6 
åren har bara blåst förbi. Enda sättet att hantera en galen tillvaro är att göra rutin av den. 
Men rutinens baksida är att alla dagar ser likadana ut, och helt plötsligt har man förlorat 
6 dagar av sitt liv och när man tänker efter känner man att man inte har gjort något vi-
dare av dem. Men det finns ingen undo-knapp. Man kan inte spara mellan banorna. Man 
är stekt. Och är man som man är kan man inte ens hoppas på ett nästa liv. 

Kontur: identiteten som vuxnast i familjen och den som skall ta hand om alla
Detalj:

Sara

Tobias: älskade pappa, hatade pappa
Emma: mest bra, men svårt att erkänna 

det, även för sig själv
Gabriella: jag hoppades att hon och 

pappa…
Martin: han är bra, men opålitligt
Mårten: pappa pratar alltid om honom, 

men jag minns honom inte
Pappan: som en extrafarfar
Styvpappan: som en extrafarfar
Mamman: hon är sjukt roligt!

Fia: skall bli min konfirmationspräst, om 
pappa låter mig gå…

Mormor: hon är så smart, men det är 
jobbigt att träffa henne för hon har 
så ont

Linda: jag önskar hon var min syster
Handlaren:  han var alltid snäll när jag var 

liten

Relationer till andra roller

Det är okej nu. Alltså inte okej, men det är ingen kris. Man vänjer sig vid det mesta. Att 
ens mamma är död också. Sjukt nog. Tids nog kanske man vänjer sig vid att någon tar 
hennes plats också. Vad det nu än betyder.  Och så puberteten. 
Emma är bra, men det går liksom inte att erkänna det ännu. Det måste få ta tid. Att ligga 
i sin säng på kvällen och prata med mamma. Att förbereda henne på beskedet att hon 
har blivit ersatt. Man måste ta det stegvis. 
Tobias jobbar för mycket. Men det kanske är hans sätt att hantera det. Men man har 
många surrogatföräldrar som ställer upp. Martin, Kajsa och Gabriella. Fast mindre nu när 
Emma är här och det kanske är det. 

Kontur: relationen till sina föräldrar
Detalj:



Pricken

InTech



InTech

Tobias jobbar där som programmerare
Martin jobbar där som programmerare
Mårten jobbade där en kort stund innan 

han drog till USA

Gabriella är projektledare där för Tobias 
och Martin

Mona jobbar där på halvtid med an-
vändargränssnitt

Relationer till roller

Företaget går dåligt, och som svar på detta har ledningen tagit in en kompetenskonsult. 
Denna person är aldrig med i spelet, men detta ger någonting att fokusera kring på 
företaget. De som har det bra på firman har ingenting att frukta – kanske är de till och 
med positivt – men för vissa andra kan det vara stressigt.  Folk går omkring och undrar 
när de skall bli kallade till samtal med konsulten, om det egentligen finns sätt som de 
kan vara mer produktiva på, etc. Detta gör naturligtvis också avtryck i hemmascenerna.

Kontur: konjunktursvackan, omstruktureringar, upphandlingar

Pricken

Tobias husse
Sara matte

Relationer till roller

Saras hund, Pricken, har sprungit bort. Tobias, Emma och Sara måste leta efter hunden, 
vilket är ett utmärkt tillfälle att introducera andra roller som Patrik och Fia, eller var-
för inte engagera Martin, Kajsa och alla vännerna till en skallgång.  Hunden försvann 
hemma på villagatan, och det troligaste är att någon har tagit den, fast det vill man inte 
säga högt till Sara.

 § Pricken kommer inte in i spel förrän spelledaren hämtar in honom

Kontur: varför är det ingen som ringer och säger var han är – är han död?



Sockervadd

Blöt sand

Dagmamma

Pirr i tårna

Längtan

Mod

Gym

Pasta carbonara

Solglimtar

Cykelrassel

Fars dag

Sorg

Hallon

Tandemcykel

Morgonpsalm

Livet

Barn

Exempel på mindmap Ta chansen att avslöja något om dig själv som 
ingen annan vet (kanske har alla fått samma kort?)

Livet är en tragedi, och det måste skina igenom 

Livet handlar om att fortplanta sig – se till att 
Linda och Sara inte försvinner ur fokus

Livet är ett mirakel – vi får inte tappa bort det

Livet är inte en berättelse – det behöver inte 
hänga ihop

Det finns ingen chans att det livet är en slump – 
det finns någonting större





Har nyligen haft stor framgång/lycka med nå-
gonting (vad?)

Börjar bli riktigt bra på nätpoker – drar in “sto-
ra” pengar

Är härligt förälskad (i vem, är det ömsesidigt?)

Har ouppklarat bråk med annan roll (vad?)

Problem på jobbet (vad?)

Känner sig låst i livet – vill göra något annat 
men kan inte

Dricker för mycket

Tror sig vara diabetiker men vågar inte gå till 
läkaren

Har litet ekonomiska problem

Har svårt att gå upp ur sängen på morgonen

Skäms över gråa och vita hårstrån (som kan 
vara stress- eller åldersrelaterade)


