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Tre interaktiva akter kärlek, tvivel och missförstånd 
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Fan! Jag är trettio plus och snart är jag död!  

 

”Parmiddagen” är en berättelse om livsval. Om döden. Om att 

sakna ungdomen. Det handlar om upptäckten av att den jag 

verkligen vill vara inte stämmer överens med den jag blev, och 

att jag inte gillar den jag blivit, eller inte ens vet vem det 

är. Vem var jag förut, vem är jag nu och vem är jag egentligen 

– har jag blivit mina föräldrar? Och varför gör vi det här? Vad 

är det värt? Var det bara det här allt skulle leda fram till? 

Borde vi inte ha ägnat vår tid åt något mer meningsfullt än 

middagsbestyr? Vad är egentligen meningen med livet?  

 

Parmiddagen handlar om sex personer vars liv och livsval ställs 

på sin spets under en nyårsmiddag. Parmiddagen är baserad på 

radiodramat med samma namn, utgivet av Sveriges Radio Drama. 

Roller och berättelse är samma, och du kan lyssna på Parmiddagen 

på sverigesradio.se.  

 

Lajvmanus: Anna-Karin Linder, baserat på en historia av Malin 

Axelsson, Magnus Berg, Frida Englund, Anna-Karin Linder, Daniel 

Karlsson, Ulf Rönnerstrand, Magdalena in de Betou, Fredrik 

Lundqvist, Sandra Stojiljkovic, Sanna Sundqvist, Alexej 

Manvelov, Sofia Ekman Neves, Hilda Ramsten. 
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Intro 

 

Det du håller i din hand är något unikt. Tanken med det här 

scriptet är att du ska kunna ta berättelsen Parmiddagen du hört 

(på radio eller som podd), kliva in i den och uppleva den 

inifrån, i din egen lägenhet, med dina vänner. Var du besviken 

över vilka val rollerna fattade i avsnitten? Tänkte du på hur du 

själv skulle gjort i samma situation? Nu har du chansen att testa 

det.  

 

Om lajv är helt nytt för dig så frukta icke! Följ bara 

instruktionerna. Har du full koll, och har gjort detta förut, så 

skippa bara vidare i texten och använd de instruktioner som du 

finner hjälpsamma.  

 

Att lajva är enklare än det kan verka. Inom ramen för en 

berättelse skapar ni roller och kontext och låtsas tillsammans, 

precis som om ni vore skådespelare. Eller att ni bara träffas och 

beter er som människor på riktigt skulle göra? Men till skillnad 

från skådespelare måste inte du och dina vänner vara duktiga på 

att skådespela, och ingen publik har ni heller, och till skillnad 

från i verkligheten så riskerar ni inget om ni gör slut, eller 

bråkar, eller är otrogna.  

 

Med lajvet hoppas jag att ni får en riktigt kul och myshemsk 

kväll. En kväll som stannar i minnet, men som precis som en bra 

bok eller film inte är verklighet. Det har bara känts så i några 

timmar, vilket är det fina med att använda lajv som medium. 

Mycket nöje! 

 

- Anna-Karin Linder 
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Det här är Parmiddagens handling:  

 

Det trogna paret Mauritz/Malin och Katrin/Karl har 

traditionsenlig nyårsmiddag i sin lägenhet med sina närmaste 

vänner. Det är Peppe/Pippi, sökaren, som äntligen hittat kärleken 

i en känd inspirationsföreläsare vid namn Annie/Anders, och 

Katrin/Karls syskon Victor/Victoria, som just gjort slut med sin 

partner Camilla/Casper, som desperat försöker rädda relationen. 

Det är den stora parisresan, den uthyrda lägenheten, och det där 

tvivlet, det där stora beslutet, den där svartsjukan ingen vill 

kännas vid. Vem är du när du tittar på dig själv, och vem är du 

när du tittar på din partner? Det, och mycket annat som liksom 

kommer på köpet när du ställer dig de här frågorna, är vad 

Parmiddagen handlar om.  

 

För att sätta upp Parmiddagen följer du bara instruktionerna i 

detta dokument.  

 

Sätta upp Parmiddagen:  

 

Förberedelser: bjud in fem andra spelare. Enklast är om du som 

organiserar spelar Katrin/Karl eller Mauritz/Malin, så att du kan 

fixa med maten, och ha lajvet hemma hos dig, men det går såklart 

också att samarbeta med de andra deltagarna om du hellre vill 

spela någon av de andra rollerna.   

 

För att kunna spela Parmiddagen måste du och dina deltagare ha 

lite tid på er. Först prata ihop sig om rollerna och göra de 

rollövningar som föreslås, så att ni kan få mesta möjliga ut av 

lajvet, och sen själva spelandet. Rollerna kan spelas av vem som 

helst oavsett könstillhörighet, och spelarna väljer det namn som 

passar det kön de vill spela.  

 

Ungefärligt schema för en uppsättning av Parmiddagen:  

 

Bestäm datum 

Ta betalt* (om du vill)  

Handla mat  

Skriv ut dokumenten och rollerna  

*Att dela på matkostnaderna kan t ex vara en rimlig 

deltagaravgift.  

 

15.00–18.30 Workshop (tiderna är ungefärliga, om ni är klara 

tidigare, så börja tidigare, eller hjälps åt att laga mat 

tillsammans) 

18.30–22.30 Lajv 

22.00–22.30 Eftersnack 
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Workshop  

 

På workshopen förbereder du alla spelarna på hur det ska gå till 

att lajva Parmiddagen. Om de inte lajvat förut, så börja med att 

prata om hur det är tänkt att gå till. Du kan använda följande 

instruktioner:  

   Lajv är en improvisationslek. Från det att vi börjar till dess 

att vi slutar spela så kommer vi låtsas att vi är några andra 

(rollerna) och vi kommer att låtsas att allt vi säger och gör 

händer på riktigt. Under lajvet finns det vissa regler som alla 

spelare måste förhålla sig till (och de ska ni också gå igenom) 

som finns där för att det ska kännas tryggt att spela på starka 

känslor som kärlek och vrede. Ingen ska behöva skada sig för att 

man lajvar.  

    

Lajvet struktur är uppbyggd runt tre akter: förrätt, huvudrätt 

och efterrätt. Akterna har också tre sammanhängande teman (som 

också står i texten i aktkuvertet, som rollerna får som 

inspiration till varje akt): Förrätt: LJUG FÖR MIG, Huvudrätt: 

VAD MENAR DU EGENTLIGEN? och Efterrätt: ALLT SKA FRAM.  

Slutet markeras av att ni räknar ned till tolvslaget och sen 

spelar slutlåten. Det måste inte vara tolvslag på riktigt, för 

att sluta lajvet.  

    

Lajvet börjar med att alla spelarna på varsitt håll, startar i 

paren, där de själva väljer när och hur de ska börja spela. Innan 

de börjar spela ska de läsa sitt första kuvert, som de får innan 

de går (Katrin/Karl och Mauritz/Malin stannar kvar, då lajvet 

utspelar sig i deras lägenhet). I kuvertet finns det en 

stämningstext utifrån rollens perspektiv, som anger förslag och 

en riktning för rollerna under akten. Spelarna kan välja att 

agera slaviskt efter vad som står i kuverten, eller om deras spel 

tar en annan riktning ignorera dem. De är till för att ge 

spelarna skjuts in i handlingen om de inte vet vad de ska göra, 

eller behöver lite tips och inspiration. Lajvet slutar med att 

slutlåten spelas. Slutlåten finns som förslag längre ned, men du 

som arrangerar kan också välja en annan låt som du tycker passar 

din version av Parmiddagen. Det kan vara bra att lyssna på den 

under förberedelserna så att alla känner igen den. Det är du som 

väljer när lajvet tar slut, och det gör du med att annonsera att 

det är dags för nedräkningen till tolvslaget. När alla räknat ned 

och önskat varandra ett gott nytt år, spelar du slutlåten.   

Aktens titel kan också användas för riktning och inspiration till 

vad rollerna tycker, säger och gör. Kuverten delas ut av dig som 

håller i det, och när de delas ut så läser alla sina 

instruktioner i tystnad innan spelet tas upp igen. Man kan ha 

sina kuvert i fickan eller handväskan om man vill läsa dem fler 

gånger.   
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Rollerna 

Skicka gärna ut rollerna i förväg till spelarna, så att de kan 

förbereda sig lite innan och hitta kläder som de tycker passar 

till sin roll. Men ta lite tid att läsa rollerna igen, och låt 

varje spelare presentera sin roll. De behöver inte avslöja alla 

sin rolls hemligheter, utan sammanfatta så att alla förstår 

ungefär vad rollerna är för några. Gå också igenom kort vilka 

relationer som det finns bland rollerna som alla känner till (t 

ex att Victor/Victoria och Katrin/Karl är syskon). 

 

 

Paren 

Diskutera i paren i enrum, låt spelarna få lite tid på sig. Låt 

de som ska spela tillsammans gå igenom hur deras relation varit 

det senaste året, om de har några viktiga gemensamma minnen, 

stora konflikter osv. Lägg en kvart på att låta dem sms:a med 

varandra inlajv om något väldigt vardagligt (typ barnhämtning, 

eller var och hur de ska ses ikväll, vem har ringt barnvakten? 

etc) i 10 minuter. Prata igenom hur det kändes och vad för bilder 

de fick. Övningen är till för att få en känsla av hur paren 

kommunicerar med varandra till vardags, och ett lättsamt sätt att 

kicka igång rollspelandet. Prata med varandra i paren efteråt och 

berätta för de andra ungefär vilken stil det var på meddelandena. 

(Rolltexterna är samma som skådespelarna fick i radiopjäsen, 

vilket kan vara rolig kuriosa för spelarna att veta.)  

 

 

Andra relationer 

Låt de som har relationer utanför paren, Katrin/Karl, 

Victor/Victoria och Peppe/Pippi prata lite enskilt också. Det 

står i rollerna vilka som har vilken sorts relationer sen innan. 

De som är kvar, vilket borde vara Camilla/Casper, Annie/Anders 

och Mauritz/Malin, kan prata hur de kan hjälpa varandra ifall 

någon av deras roller skulle hamna utanför på lajvet. Om spelarna 

inte känner något sånt behov så kan de göra kaffe, ta en paus 

eller hjälpa till med matförberedelser.  

 

 

Sex, våld och stoppord 

Inget sex eller våld på lajv sker på riktigt. Det handlar om att 

simulera att det händer (om det händer) som på teatern. Prata med 

spelarna vad de kan känna sig bekväma med. Vill de inte ens ha 

med sex eller närhet på lajvet så är det helt okej, men om de 

vill ha med det i spel, be de som spelar par att diskutera vad 

som är en bra nivå för dem. Kan de tänka sig att kyssas, eller 

räcker det med att man kramar varandras händer för att simulera 

närhet? Om ett par skulle ha sex på lajvet (i spelet) så räcker 

det med att gå ut i ett annat rum, och t.ex. dunka i väggen och 
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göra ljud så att de andra spelarna förstår vad det är som pågår. 

Om det behövs kan man efteråt lågmält prata lite utanför spelet 

om vad det var som hände i scenen. Prata igenom och spela sen 

rollerna igen när de kommer ut från rummet.  

 

Samma regler gäller våld. Om man inte är bekväm med att våld 

spelas ut överhuvudtaget, kan regeln att man kan få spela upp 

till våld och att sen rollen ändrar sig i sista sekund, kommer 

till sans, blir hindrad verbalt osv. (Om vi ska vara realistiska 

i vårt spel så är det ju ändå rätt ovanligt med våld i en helt 

vanlig middag mellan vänner). En lite mer fysisk nivå kan vara 

att det är okej att ta hårt i varandra (t.ex. trycka upp en annan 

person mot väggen, eller hålla fast någon). Men spelarna 

bestämmer helt själva. Och bara för att de bestämmer regler runt 

sex och våld så är det inte säkert att det kommer ske på själva 

lajvet. Det är bara ifall en situation dyker upp, så är det skönt 

och tryggt för alla spelare att veta vad reglerna är.  

 

Till sist behöver ni komma överens i gruppen om ett stoppord att 

använda ifall spelet går fel, någon blir rädd eller obekväm på 

riktigt, eller något oförutsett händer som gör att det är oklart 

om ni spelar eller inte. Förslag på stoppord kan vara RÖTT, 

OFFLAJV, STOPPA SPELET. Viktigast är att det är lätt att komma 

ihåg och att alla vet om det. Om det ordet sägs så måste spelet 

stoppas och situationen redas ut. Prata om vad det var som gick 

fel, och om det känns bra, ta upp spelet igen när alla är okej 

med det. (Disclaimer: om du och ditt gäng är erfarna lajvare sen 

tidigare, så kör på de regler om sex och våld och stoppord som ni 

tycker är bra och som funkar för er, men se till ATT ni har en 

överenskommelse som alla är med på.) 

 

Ge deltagarna tid att byta om, sminka och ikläda sig sin rolls 

fysiska attribut.  

 

Spela sig tillbaka-regeln 

Den sista regeln är regeln som säger att om en rollperson får för 

sig att lämna lägenheten så måste den (om inte de andra hämtar 

tillbaka den) spela sig själv tillbaka in i lajvet. Kanske glömde 

rollen bilnycklarna? Kanske kommer den tillbaka bara för att säga 

det där som den kom på i trappen på väg ut, osv osv. Som 

tumregel, föreslå att om en roll vill lämna lajvet så ska minst 

en av rollerna försöka hålla kvar rollen som vill gå, så att man 

som spelare har en livlina att stanna kvar även om rollen 

verkligen vill därifrån. Om rollen ändå lämnar lajvet, så gäller 

spela-sig-tillbaka som regel.  
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Scener 

Bonus: Om ni när alla är ombytta har väldigt mycket tid över, så 

kan ni spela lite scener för att få testspela rollerna lite mer. 

Låt spelarna brainstorma lite scener de skulle vilja spela. Det 

ska vara korta scener, inte mer än 5 - 10 minuter. Spelas i 

helgrupp (en ögonblicksbild från nyårsmiddagen förra året) eller 

i enrum.  

 

Förslag på scener som spelarna kan testa:  

Alla parens första dejt  

Ett gräl i paren 

Annie/Anders blir intervjuad i tv om sin bok (någon av de andra 

spelarna spelar Skavlan eller liknande) 

Peppe/Pippis uppbrott med sitt ex Karin/Kaj (någon av de andra 

spelarna spelar Karin/Kaj) 

Osv  

 

 

Tips och Trix:  

Använd alla spelares telefonnummer så att man kan sms:a emellan 

rollerna om man vill. Det är ju bara att tillfälligt byta namn på 

telefonen. Att sms:a med sin hemliga kärlek under bordet eller 

ringa desperat när ens partner stormat ut från middagen, bidrar 

till stämning och drama!  
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Lajvets struktur:  

 

Du som arrangerar håller lite koll på när de olika akterna ska 

inledas. Gå på känsla men ha en grundplanering så det inte blir 

en jättelång akt och två jättekorta.  

 

Förslag på tider för akterna:  

Förrätt kl. 18.30–20 

Huvudrätt 20-21 

Efterrätt 21-22 

Tolvslaget 22.00  

 

Eftersnack  

Samlas, ta ett glas vin eller en kopp kaffe och låt alla prata av 

sig.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Checklista:  

 

 Skriv ut rolltexter  

 Skriv ut lajvmanus 

 Kuvert 

 Skriv ut akt-texter och lägg i kuverten (och skriv namn och 

nummer på dem, t.ex. Victor 1 för Victors första aktkuvert). 

 Mat och dryck - det kan vara bra att ha förberett så mycket som 

möjligt tidigare på dagen.  

 Slutlåt  
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Appendix 

 

 

Rollerna kortlista:  

 

Det trogna paret  

Den extroverte - Katrin/Karl - det sociala smörjmedlet  

Den introverte - Mauritz/Malin - den oförlöste författaren  

 

De nyförälskade  

Romantikern - Peppe/Pippi – den nyfrälste filosofen  

Livsnjutaren - Annie/Anders - mig själv i centrum  

 

De omaka  

Medelmåttan - Camilla/Casper - den jagsvaga  

Sanningssägaren - Victor/Victoria - utanför boxen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolltexter 

 

Här följer (sid 11-25) texter med bakgrunder till alla roller och 

par.  

 

Dela ut i förväg:  

rolltexten till den som spelar rollen  

partexten till de som utgör par. 
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DET TROGNA PARET (Värdparet) (Katrin/Karl och Mauritz/Malin) 

Ni är det i andras ögon sköna paret som alla tror kommer att 

hänga ihop för alltid. En gång var ni verkligen himlastormande 

kära, men ni har nu varit tillsammans i tio år och har två små 

barn, William och Emelie. I det fördolda har ni ett dåligt 

sexliv, ni har inte haft sex på två år. Era gräl har gått så 

långt att de befinner sig på en Seinfeld-nivå, de handlar om 

löjliga detaljer i tillvaron, som hur skorna står i hallen eller 

om ketchupflaskan ska stå eller ligga ner i kylen. Ni har lagt 

ner mycket tid på att renovera och fixa er lägenhet, Katrin/Karl 

har drivit projektet och Mauritz/Malin har spikat och målat. Om 

några veckor ska ni flytta till Paris, allt är förberett, 

förskola till barnen ordnad, biljetter köpta, lägenheten uthyrd. 

I Paris ska Mauritz förverkliga drömmen om att skriva en deckare 

och Katrin ska frilansa och studera franska – ni ska hitta ny 

mening och riktning i ert gemensamma liv. Det här är den sista 

nyårsmiddagen med gänget innan ni åker. 

 

Relationer till andra: 

 

- Katrin/Karl är syster till Victor/Victoria, som har haft 

svårt att hitta en partner. Ni har umgåtts med Victor/Victoria 

och dennes partner Camilla/Casper som par sedan de blev ihop 

för två år sedan. Ni är överens om att deras relation inte är 

bra. 

- Peppe/Pippi är Katrins/Karls kompis från studietiden och hen 

har de senaste åren genomgått en svår och tung skilsmässa och 

ni är glada att hen äntligen hittat någon, som dessutom verkar 

så bra; Annie/Anders. Ni känner till Annie/Anders som är lite 

känd för sin självhjälpsbok ”Var inte rädd, var inte rädd”. 

Annie/Anders är livscoach, är känd från teve och ni har säkert 

läst dennes coachingblogg ”Bara mig”. 
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Den extroverte - Katrin/Karl Fyr - Det sociala smörjmedlet 

 

Du är uppvuxen i ett medelklasshem i Björkhagen – mamma rektor på 

förskola, pappa chef på SL. Bra uppväxt. 

Du är en person som tar ansvar för och räddar det sociala, vill 

att alla ska ha trevligt, pratar väldigt mycket när det blir 

tyst, underhåller alla, kanske till och med sjunger om det krävs. 

Du vill ha stabilitet, absolut inte äventyr.  

Du har en karriär, en hög lön, är VD på det egna 

hemsidesföretaget ”You Go, You go”. 

Du behöver egentligen inte din partner, varken socialt eller 

ekonomiskt. 

Du vill ändra på din partner, t.ex. dennes kläder och annat. 

Du älskar er lägenhet. 

Du vill ha mer sex. 

Du är bisexuell men det är inget du pratar om. 

Du tycker i hemlighet att dina barn tar för stor plats. 

Du tänker mycket på meningen med livet och dina livsval, den du 

vill vara stämmer inte överens med den du är eller har blivit. 

 

Fras som du upprepar/alltid kan svara med:  

”Sån är jag” 
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Katrin/Karls relationer till andra 

 

- Du är syster till Victor/Victoria och har alltid tyckt att 

Camilla/Casper inte riktigt passar honom. Camilla/Casper har 

ändå blivit en person som du anförtror dig åt och ibland 

umgås med. 

- Peppe/Pippi är din kompis från förr och i hemlighet vet du 

att det alltid har varit något speciellt och laddat mellan 

er. Hen har nyligen gått igenom en otroligt svår skilsmässa 

och har nu träffat en ny kärlek, Annie/Anders som du tycker 

verkar så cool, som är lite småkänd och du kan inte låta bli 

att vara lite svartsjuk på deras relation, t.o.m. lite 

attraherad av Annie/Anders. 
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Den introverte - Mauritz/Malin Rådström-Fyr - den oförlöste 

författaren 

 

Uppvuxen i ett arbetarklasshem Örebro, svår uppväxt med pappa som 

arbetade på Kumlafängelset och mamma som var sjukskriven större 

delen av din barndom. Var inte populär i skolan. 

Kom sent in på Konsthögskolan Valand i Göteborg.  

Du är känslig men är inte den som breder ut dig, andra uppfattar 

dig som ”svår”. 

Du skäms över din partner när Katrin/Karl breder ut sig socialt, 

tycker ofta att denne pratar för mycket och tar för stor plats. 

Du är arbetslös och skriver på en deckare, du drömmer om att bli 

känd författare, få Augustpriset. 

Du ville alltid ha äventyr, du längtar fortfarande efter äventyr. 

Du behöver din partner för att klara dig socialt och ekonomiskt, 

denne tar hand om det mesta. 

Du älskar din partner, men i hemlighet vill du inte längre ha 

sex, det har blivit ett mekaniskt krav. 

Du älskar dina barn mer än du älskar din partner, tycker att du 

är en bra förälder. 

Du ser dig själv som feminist. 

Du älskar att laga mat. 

Du tänker mycket på meningen med livet, den du vill vara stämmer 

inte överens med den du är eller har blivit. 

 

Fras som du upprepar/alltid kan svara med:  

”Jag får en känsla av att …” 
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Mauritz/Malin relationer till andra 

 

- Du gillar överlag inte din partners vänner, vilket du är 

öppen med mot Katrin/Karl, men självklart försöker dölja för 

de andra. 

- Du tycker att Katrin/Karls gamla studiekompis Peppe/Pippi är 

en fjant.  

- Du tycker att Katrin/Karls syskon Victor/Victoria är en 

irriterande övermoralisk tönt. 

- Du tycker att Victor/Victorias partner Camilla/Casper är 

tråkig.  

- Men Peppe/Pippis nya kärlek Annie/Anders är du lite 

intresserad och attraherad av! Hen verkar cool, är lite 

småkänd och har ju skrivit en bok som du har läst (Men vad 

sjutton hette den?), och måste ju ha kontakter i 

bokbranschen. 
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De nyförälskade (Annie/Anders och Peppe/Pippi) 

 

 

Ni är nyförälskade och ligger hela tiden. Erotik. Ni visar 

gärna upp er lycka. Ni har varit tillsammans i några veckor. Ni 

träffades på Tinder. 

 

Relationer till de andra: 

 

- Värdparet är ett fantastiskt par som är lätta att tycka om 

och har två små fina barn. Nu ska de flytta till Paris ett år 

där Mauritz/Malin ska skriva och Katrin/Karl frilansa och 

plugga franska – det här är ”sista middagen med gänget”. 

Peppe/Pippi är kompis med Katrin sedan studietiden. Sedan har 

Peppe/Pippi med sitt ex Karin/Kaj umgåtts parvis med 

Katrin/Karl och Mauritz/Malin.  

- Camilla/Casper och Victor/Victoria som också ska komma känner 

Peppe/Pippi väl. Victor/Victoria är Katrins/Karls bror som 

Peppe/Pippi har känt sedan många år, och Camilla/Casper har 

funnits med i bilden under två år så Camilla/Casper hann 

också lära känna Peppes/Pippis ex Karin/Kaj. 
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Romantikern - Peppe/Pippi Karlsson – den nyfrälste filosofen 

 

För ett drygt år sedan skiljde du dig – en otroligt olycklig 

skilsmässa som ledde till att ditt liv rasade samman, du 

förlorade allt; lägenhet, bil, jobb. Det är fortfarande otroligt 

svårt att prata om. 

Du har gått igenom en livskris, gått i olika terapier, försökt ha 

relationer som inte fungerat men nu har du träffat någon som du 

verkligen tror är den rätta. Annie/Anders är en person som är 

lite känd, och du är i hemlighet stolt över att ha träffat en 

kändis. 

Du är frälst på terapi/er, associerar ofta till dina olika 

terapierfarenheter. 

Pratar gärna öppet om sex och ditt sexliv, men på ett 

problematiserande medvetet vis. 

Du masserar folk du inte känner utan att de vill det. 

Din hemliga sorg är att du är vansinnigt svartsjuk, men du säger 

att du har kommit över det. 

Du har gjort ett hemligt löfte om att ge minst tio komplimanger 

varje dag. 

Citerar gärna världslitteraturen. Ger boktips. 

Jobbar som pedagog med något kulturellt. 

 

Fras som du upprepar och alltid kan svara med:  

”Soft” 
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Peppe/Pippis relationer till andra 

 

- Du har varit olyckligt kär i Katrin/Karl sedan studietiden, 

men aldrig berättat det för någon, framför allt inte för 

Katrin/Karl själv. 

- Du tycker i hemlighet att Mauritz/Malin inte är värd 

Katrin/Karl, denne är en slapp slacker som utnyttjar din vän. 

- Du och Katrins/Karls bror Victor/Victoria är bra polare, ni 

tar en öl ibland, och någon enstaka gång har Mauritz/Malin 

hängt med. 

- Du tycker lite synd om Camilla/Casper, hen är så olik dig och 

verkar så ensam. Du försöker göra hen mer bekväm och mindre 

ensam genom att visa att du ser hen och vill veta saker om 

dennes liv. Så du frågar, fast du inte alltid kan relatera 

till svaren.  
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Livsnjutaren - Annie/Anders Lindkvist – mig själv i centrum 

 

Du tycker mycket om att prata om dig själv, du är en besserwisser 

som inte själv förstår att du skryter.  

Du förklarar gärna olika saker för din omgivning, föreläser. 

Du är en frälst glutenallergiker. När man tror att man fixat 

maten korrekt till dig visar det sig alltid att du har en ny 

grej. ”Men jag äter inte socker längre.”  

Hobby: Du spelar gitarr och gör egna låtar. 

Du är känd för ditt arbete som livscoach, du har skrivit böcker 

om meningen med livet och varit med i teve. 

Du är inte monogam, men det har du inte sagt till din nya kärlek.  

Du är bisexuell. 

Du är nyförälskad, men det är du ofta.  

Du är rädd för att binda dig men det är du inte medveten om. 

Du dricker lite för mycket. 

Du har arbetarklassbakgrund. 

Du använder gärna engelska uttryck och ord. 

Din bok, självhjälpsboken ”Var inte rädd, var inte rädd” har sålt 

i över 100 000 exemplar. Du är livscoach, är känd från teve och 

många har läst din coachingblogg ”Bara mig”. 

 

 

Fras som du upprepar och alltid kan svara med:  

”Så här är det” 
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Annies/Anders relationer till andra 

 

- Du vet bara vad Peppe/Pippi berättat. Du är öppen, tycker du, 

inför att möta de här människorna.  

- Du är lite attraherad av både Mauritz/Malin och Katrin/Karl, 

stöter diskret på båda under kvällen. 

- Du vill gärna bli accepterad av Pippis/Peppes vänner. 
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DET OMAKA PARET (Camilla/Casper och Victor/Victoria)  

 

Ni träffades på en krog genom vad ni trodde var ett one night 

stand, blev blixtförälskade, gifte er och har levt ihop i tre 

år och har en dotter tillsammans, Ingrid, som nu är ett år. Men 

kanske kastade ni er lite för snabbt in i den här relationen, 

ni visade er vara väldigt olika och kvällen då parmiddagen äger 

rum, har Victor/Victoria precis gjort slut. Er relation är i 

spillror när parmiddagen börjar. 

 

Relationer till de andra paren: 

- Katrin/Karl som ni ska på nyårsmiddag hos är 

Victors/Victorias syskon. Katrin/Karl och Mauritz/Malin är 

ett fantastiskt par som är lätta att tycka om och som verkar 

ha det nästan perfekt med sina två barn. Nu ska de flytta 

till Paris ett år där Mauritz/Malin ska skriva och 

Katrin/Karl plugga franska – det här är ”sista middagen med 

gänget”. Ni har umgåtts med Katrin/Karl och Mauritz/Malin 

under de två år ni varit ett par.  

- Ni har också umgåtts med Peppe/Pippi och dennes ex Karin/Kaj, 

men aldrig träffat hans nya kärlek Annie/Anders, som är lite 

halvkänd, denne är livscoach och har skrivit böcker om 

meningen med livet. 
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Sanningssägaren - Victor/Victoria Fyr – utanför boxen 

 

 

Du tycker att det är viktigt att vara sann mot dig själv och 

vill att andra ska vara det också. 

Du bryr dig, på riktigt. 

Du ifrågasätter. Du vill alltid vara ärlig. Kanske får det dig 

ibland att framstå som osympatisk, men det är bättre än att 

leva i en lögn.  

Du är kritisk till det medelmåttiga och förlegade normer, vill 

leva sant. 

Du är intellektuell, forskar. 

Du är uppvuxen i ett medelklasshem i Björkhagen – mamma rektor 

på förskola, pappa chef på SL, men du brukar säga att ”min 

mamma jobbar på förskola och min pappa jobbar på SL”.  Bra 

uppväxt.  

Du hatar DN. 

Du talar gärna i metaforer och liknelser. 

 

Fras som du upprepar/alltid kan svara med:  

”Varför?/Varför då?” 
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Victor/Victorias relationer till andra 

 

- Syskon med Katrin/Karl 

- Du vet att Katrin/Karl ogillat din och Camillas/Caspers 

relation och du har nu insett att ditt syskon hade rätt. 

- Du är bra kompis med Peppe/Pippi och kände hens ex Karin/Kaj, 

du och Peppe/Pippi går ut och tar en öl ibland och någon 

enstaka gång har Mauritz/Malin hängt med. 

- Du tycker att Mauritz/Malin är en spännande person, med en så 

stark integritet. 

Du och ditt syskon står varandra nära, men i hemlighet tycker du 

att hen lever ett falskt liv. Du är nyfiken på Annie/Anders, fast 

du känner på dig att det är person du instinktivt kommer ogilla.
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Medelmåttan - Camilla/Casper Fyr – den jagsvaga 

 

 

Camilla/Casper är uppvuxen utanför Trelleborg på en gård, pappa 

var bonde och mamma jobbade på förskola. 

Du pluggade i Lund till ekonom. 

Du älskar din partner, det finns ingen bättre och vackrare än 

Victor/Victoria. 

Du underordnar dig snabbt de partners du möter, du har haft svårt 

att få relationer att fungera. 

Du är en alltför vanlig kvinna/man.  

Du vill ha trygghet och stabilitet. 

Du har försökt vara den perfekta partnern för Victor/Victoria men 

i hemlighet känner du att du inte är så spännande som du försöker 

vara, du föredrar missionären i sängen och charter på semestern, 

etc. Måste det vara så jävla komplicerat?  

Du har ett specialintresse sedan du var liten som du har väldigt 

detaljerad kunskap om.  

 

Fras som du upprepar/alltid kan svara med:  

”Sorry” 
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Camilla/Caspers relationer till de andra 

 

- Du har alltid försökt passa in i Victors/Victorias familj 

och umgänge men har aldrig riktigt lyckats. Du är imponerad 

av deras konstnärlighet och intressanta liv. 

- Du känner väldigt starkt att du och Katrin/Karl verkligen 

borde vara bättre vänner. Ni är båda stabila och rejäla. Ni 

är inte de känsliga konstnärerna i era relationer, utan den 

grund som kärleken vilar på. Så varför har du känslan av att 

Katrin/Karl inte tycker om dig alls?  

- Mauritz/Malin är så himla svår att ha ett samtal med! Det är 

som att du får dra ett tungt lok varje gång ni ses. Men du 

kämpar på, för nånstans under ytan finns det nåt intressant. 

Men vad? Tänk om hen bara kunde släppa sitt introverta manér 

och så skulle ni faktiskt kunna ha riktigt trevligt!  

- Peppe/Pippi skrämmer dig lite. Hen är så närgången och 

pratar om allt som man inte ska prata om bland andra 

människor. Om sex eller avföring eller att man gråter sig 

till sömns. Det känns ibland som att Peppe/Pippi ser rakt 

igenom dig och ser exakt vad du känner och det gör dig lite 

rädd. Samtidigt dras du till Peppe/Pippi, för det är så 

skönt att bli sedd nån gång ibland.  

- Annies/Anders bok har du läst. Du blev väldigt inspirerad av 

den, den hette “Var inte rädd, var inte rädd” och den har 

verkligen lärt dig det, och det är så himla spännande att 

träffa människan bakom!  
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Handouts/Aktinstruktioner  

 

 

 

Första kuvertet:  

FÖRRÄTT - “LJUG FÖR MIG” 

 

KATRIN/KARL - “LJUG FÖR MIG”  

Något skaver och du vet inte vad. Irritationen som du mer och mer 

känner gentemot din partner känns extra idag. Allt Mauritz/Malin 

gör är extra störigt. Att du vet att Peppe/Pippi kommer och att 

du kommer få frågan om hur ert sexliv är, och om det fortfarande 

är lika dåligt som förra gången ni pratar irriterar dig extra 

mycket. Lösning: ha sex med Mauritz/Malin innan alla kommer, så 

att ni i alla fall har haft sex en gång det här året.  

Och det här handlar absolut inte om Paris. Alla försök att prata 

om Paris kommer du vifta bort. Det är inte ALLS det här handlar 

om. Det är helt… andra saker.  

 

 

MAURITZ/MALIN - “LJUG FÖR MIG”  

Du känner en sån himla lättnad att det snart är dags! Snart ska 

livet börja igen. Du tror genuint att alla problem mellan dig och 

Katrin/Karl bara löser sig så fort ni kommer iväg. Men 

Katrin/Karl är irriterad och det smittar av sig. På senare tiden 

har ni bråkat mycket. Det är väl stressen. 

Du vill laga mat så att det är klart när gästerna kommer. Du 

hatar att lämna saker ofärdigt, är det så konstigt att förstå? 

Vännerna som kommer är mestadels Katrin/Karls vänner, och det 

känns ganska bra att det är sista gången på ett tag som du måste 

låtsas vara trevlig mot dem. Men det är ändå lite spännande att 

Peppe/Pippis nya är en kändis. Kanske kan hen ge dig lite tips om 

att skriva böcker? Inte så att det känns som man fjäskar så 

klart. Du har ju integritet. Och om Victor/Victor kommer så bara 

med en av sina dryga kommentarer en enda gång den här kvällen så 

ska du minsann… ja vadå?  
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PEPPE/PIPPI - “LJUG FÖR MIG” 

Dina vänner ska få träffa Annie/Anders för första gången. Du är 

pirrig och nervös. Det är så himla viktigt att de tycker om din 

nya kärlek. Hoppas bara Annie/Anders förstår att de kan vara 

lite… inte dömande, men kanske konservativa? Att det finns risk 

att de inte förstår Annie/Anders. Inte för att Peppe/Pippi alls 

vill att Annie/Anders ska beskära sig själv eller på nåt sätt 

ändra hur hen är, bara att det kan vara bra att känna till. Bäst 

att säga det på ett finkänsligt sätt, innan ni kommer dit. Det 

känns extra bra att få komma med nya kärleken, för Katrin/Karl 

har varit ett sånt stort stöd under den hemska skilsmässan, och 

det känns så himla viktigt att visa hur fördjävla lycklig du är 

nu. Mål för kvällen: Inte bli irriterad på Mauritz/Malin. Absolut 

inte visa att du blir irriterad på Maurtiz/Malin för Katrin/Karl. 

Men varför är hen gift med den där idioten? Det är och förblir 

ett mysterium. Hur kunde hen välja den tönten framför dig? Och 

kanske vill du fråga Katrin/Karl om råd för en knasig grej som du 

funderar på: tänk om du skulle fria till Annie/Anders ikväll?  

 

 

ANNIE/ANDERS - “LJUG FÖR MIG”   

Du har varit här förut. Varit den nya. Allt för många gånger 

känns det som. Du är inte helt säker på var det här med 

Peppe/Pippi är på väg, men hittills känns det som ni har kul, och 

det gillar ju du, att ha kul. Peppe/Pippi är lite galen, och det 

gör hela grejen intressant. Och som Peppe/Pippi har pratat om de 

här människorna så är de verkligen viktiga i hens liv. Så det 

gäller att hålla tungan rätt i mun. Du vet att du har en stor 

personlighet. Att ditt kändisskap kan skrämma andra. Så: vara 

trevlig. Inte säga allt du tycker. Göra ett gott intryck. Men 

utan att beskära dig själv. Lätt som en plätt. Bara du slipper 

prata om din fördömda bok, så kan du säkert hålla det på en bra 

nivå. Gud, vad du hatar att prata om den där jävla boken…  
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CAMILLA/CASPER - “LJUG FÖR MIG”  

Två timmar innan ni ska vara på middag gör Victor/Victoria slut 

på er relation. Bara sådär. Helt ur det blå. Och du fattar 

ingenting. Du fattar inte vad hen pratar om. Victor/Victoria 

använder så fina ord, för att säga helt vanliga saker, men du 

blir så förvirrad att det inte kommer något svar. Du tänker att 

om ni bara fortsätter umgås så kommer ni kunna lösa det här. Du 

vet ju att Victor/Victoria älskar dig. Och det är ju nyår. Det 

skulle vara konstigare att utebli från middagen, och ni har ju 

barnvakt, och… du står inte ut med tanken på att sitta ensam på 

nyårsafton, dumpad och lämnad. Nej, ni kan ju lösa det här. Du 

har lika stor rätt som Victor/Victoria att vara på middagen, du 

är faktiskt också bjuden! Låt dig övertalas av Victor/Victoria 

att du inte ska följa med ändå på vägen dit, för att sen ändå 

dyka upp (ta ett extra varv runt kvarteret). 

 

 

VICTOR/VICTORIA - “LJUG FÖR MIG” 

Okej, tajmingen kanske inte var den bästa, men du lever ju som du 

lär: om något vill ut så ska det ut! Camilla/Casper kanske har 

rätt i att det inte känns jättesjysst att göra slut med någon på 

självaste nyårsafton, men vad ska du göra? Låtsas känna något du 

inte känner bara för att ni ska få en perfekt kväll? Och att hen 

vägrade stanna hemma från middagen känns obekvämt. Ska ni låtsas 

vara ihop inför era vänner? Nej, det är faktiskt inte din stil. 

Hellre att det är obekvämt än att man bara sitter och ljuger för 

varandra. Det gäller faktiskt alla människor, inte bara ditt eget 

förhållande. Och ja, du tror helt ärligt att er dotter Ingrid 

kommer få det bättre med separerade föräldrar. Hellre passionerad 

ensam, än förtryckt i en tvåsamhet! Klart som fan du är ledsen. 

Det måste man få vara. En gång i tiden älskade ni varandra. Men 

varför ska Camilla/Casper följa med till middagen? Det är dina 

vänner, ditt sammanhang. På väg till middagen, försöker du få hen 

att vända om, och att du ska få komma dit själv.    
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Andra kuvertet:  

MIDDAG – ”VAD MENAR DU EGENTLIGEN?” 

 

KATRIN/KARL – ”VAD MENAR DU EGENTLIGEN?” 

Victors/Victorias uppbrott gör dig ännu mer säker på att du 

egentligen inte vill till Paris. Det känns outhärdligt att gå in 

i ett nytt år med den här lögnen. Efter ett tag försöker du hitta 

argument att ta dig ur Paris-resan utan att det verkar som att 

det är det du sysslar med.  

Du behöver verkligen få prata i enrum med Peppe/Pippi, för att få 

lite goda råd från den vän som känner dig bäst. Vad händer med 

ditt äktenskap om du ändrar dig om Paris? Är det inte bättre att 

bara köra på?  

 

MAURITZ/MALIN – ”VAD MENAR DU EGENTLIGEN?” 

Nåt är på tok med Katrin/Karl. Du orkar inte ha mer konflikt, 

egentligen. Det är så jävla störande att det aldrig kan få vara 

enkelt! Man firar nyår. Man har sex när det är läge att ha sex, 

och kan man aldrig få ha nåt i fred? Vi måste faktiskt inte prata 

om allt! Nähä, men skit i det då! Ska byket ut så kan vi väl göra 

det så alla hör eller? Fan!  

Nånstans under huvudrätten får du nog och går ut för lite luft. 

Kom tillbaka efter en liten stund om ingen går efter dig, och säg 

att du vill prata i enrum med Katrin/Karl. Försök få denne att 

faktiskt säga vad hen egentligen tycker för en jävla gångs skull.   

 

PEPPE/PIPPI – ”VAD MENAR DU EGENTLIGEN?” 

Du försöker försiktigt/omärkligt stötta Katrins skepsis mot 

Paris. Försök få Katrin/Karl i enrum så ni kan få prata lite 

ostört. Du vill få bekräftat en gång för alla att det inte finns 

någon chans att Katrin/Karl är intresserad av dig, och om du får 

det bekräftat, så vill du få Katrin/Karls välsignelse att fria 

till Annie/Anders ikväll.  
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ANNIE/ANDERS – ”VAD MENAR DU EGENTLIGEN?” 

De här människorna är ju inte riktigt friska, och det är roligt 

att betrakta dem och hur de aldrig säger vad de menar. De tror 

att de är smygiga, men allt står liksom skrivit utanpå dem. Det 

är dock lite synd om Camilla/Casper. Det måste vara hemskt att 

sitta här med en person som just krossat ens hjärta. Kanske kan 

du hjälpa? Eller i alla fall ge denne verktyg att skaffa sig lite 

ryggrad? Peppe/Pippi börjar kännas lite klängig. Undrar om denne 

har glömt vad du sa i början om att hålla förhållandet lätt och 

casual? Kanske dags att påminna om det? Men Peppe/Pippi är så 

känslig, så bäst att vara finkänslig och välja orden rätt.  

 

VICTOR/VICTORIA – ”VAD MENAR DU EGENTLIGEN?” 

Det var verkligen en dålig idé att både du och Camilla/Casper är 

här samtidigt. Vad tänkte hen som dök upp i alla fall? Nej, du 

tänker inte gå härifrån! Men varför måste alla prata om att 

tvåsamheten är det viktigaste och största i hela livet för? Det 

finns massor av personer som är lyckliga singlar och som faktiskt 

mår jättebra! Och det är inte alls dåligt för barnen att ha 

skilda föräldrar! Alla måste sluta vara såna hycklare! 

Mauritz/Malin och Karl/Katrin är inte alls så jävla lyckliga till 

exempel! Och du har faktiskt sett Annie/Anders på Tinder (och 

swipeade höger men det tänker du inte berätta för dem!) fast 

denne är ihop med Peppe/Pippi! Kan inte alla bara säga vad de 

menar egentligen?  

 

CAMILLA/CASPER – ”VAD MENAR DU EGENTLIGEN?” 

Om man inte kan nå den man vill nå direkt, så får man ta till 

andra metoder. Du kan ju se att Victor/Victoria inte är opåverkad 

av att du är där. Det kan verkligen inte vara sant att det ska 

vara slut! Om du kan styra samtalen till att handla om det som är 

viktigt i livet, familj, lojalitet, att hålla samman? Kanske kan 

hen se det då? Och Katrin/Karl och Mauritz/Malins förhållande är 

så himla inspirerande! Kanske kan de dela med sig av sina 

erfarenheter om hur man får ett långt förhållande att fungera? 

Annie/Anders verkar också så klok, kanske kan denne berätta lite 

(mer)om sin bok?  
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Tredje kuvertet:  

EFTERRÄTT – ”ALLT SKA FRAM”  

Generell instruktion: Låt det oväntade hända. Ge olika val. 

 

CAMILLA/CASPER – ”ALLT SKA FRAM”  

I sista akten låter du din roll fatta ett oväntat beslut. Du 

behöver inte följa det som står här, utan se det som ett förslag. 

Gör ett, alla eller inget. 

● Bestäm att det är bra att det är slut med Victor/Victoria 

och börja planera för ditt nya liv som singel.  

● Bli odrägligt full och kräla i stoftet för att få tillbaka 

Victor/Victoria. 

● Bestäm dig för att säga exakt vad du tycker om 

Victor/Victoria, en gång för alla. Ingen mer låtsad 

trevlighet eller väl valda ord, ingen tvekan. Ut med det 

bara.   

 

VICTOR/VICTORIA - ALLT SKA FRAM  

I sista akten låter du din roll fatta ett oväntat beslut. Du 

behöver inte följa det som står här, utan se det som ett förslag. 

Gör ett, alla eller inget. 

● Ändra dig och försök få Camilla/Casper tillbaka. Kräla i 

stoftet och förödmjuka dig om du måste.  

● Kräv ensam vårdnad om Ingrid.  

● Be alla i sällskapet ärligt om ursäkt för allt du sagt och 

tyckt om dem. Speciellt till Mauritz/Malin.  
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KATRIN/KARL - ALLT SKA FRAM  

I sista akten låter du din roll fatta ett oväntat beslut. Du 

behöver inte följa det som står här, utan se det som ett förslag. 

Gör ett, alla eller inget. 

● Försonas med Mauritz/Malin och berätta hur skönt du tycker 

det är att ni båda är överens om att ni ska skiljas.  

● Berätta att du aldrig velat åka till Paris egentligen. Inte 

ens lite.  

● Inse att er relation kan räddas om Mauritz/Malin åker till 

Paris själv, och du stannar kvar med barnen. Ni har råd med 

en nanny.  

 

 

MAURITZ/MALIN - ALLT SKA FRAM  

I sista akten låter du din roll fatta ett oväntat beslut. Du 

behöver inte följa det som står här, utan se det som ett förslag. 

Gör ett, alla eller inget. 

● Försonas med Katrin/Karl och berätta hur skönt du tycker det 

är att ni båda är överens om att ni ändå ska satsa på Paris.  

● Besluta dig för att ställa in Parisresan.  

● Föreslå parterapi för att rädda ert äktenskap.  
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PEPPE/PIPPI - ALLT SKA FRAM  

I sista akten låter du din roll fatta ett oväntat beslut. Du 

behöver inte följa det som står här, utan se det som ett förslag. 

Gör ett, alla eller inget. 

● Fria till Annie/Anders 

● Bekänn din kärlek till Katrin/Karl 

● Gör slut med Annie/Anders för att ni är för olika  

 

ANNIE/ANDERS - ALLT SKA FRAM  

I sista akten låter du din roll fatta ett oväntat beslut. Du 

behöver inte följa det som står här, utan se det som ett förslag. 

Gör ett, alla eller inget. 

● Tacka ja till Peppes/Pippis förslag 

● Tacka nej till Peppes/Pippis förslag 

● Välj någon av de andra att stöta på, för att bevisa för 

Peppe/Pippi att du inte kan ägas.  
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Slutlåt:  

Innan vi faller - Lisa Nilsson och Jocke Berg 

https://open.spotify.com/track/3dk5Fcokv2NEcGcDtsVlfY 

 

 

 
 

 

Matförslag  

 

Förrätt: Haricots verts med vitlökskrutonger och nobissås 

 

Huvudrätt: Vegetarisk Boeuf Bourguignon  

 

Efterrätt: Crème brûlée 

 

Dricka: Vad du och spelarna tycker är roligt. Men tänk på att om 

man blir berusad kan det vara svårare att lajva, så väljer du ett 

alternativ med alkohol, se gärna till att det är lite svagare än 

annars. 

 

 

 

Kopiera gärna rolltexter och aktinstruktioner och ändra så att 

pronomen och namn matchar spelarnas önskemål.  

 

 

 

 

Anna-Karin Linder, december 2016 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://open.spotify.com/track/3dk5Fcokv2NEcGcDtsVlfY
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http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=965
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4453
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4976
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4947
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4992
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3171
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4802
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Omslagsfoto: Stina Gullander / SR 

mailto:magnus.berg@sr.se
http://www.facebook.com/dramasverigesradio
https://twitter.com/drama_sr

