
Alex Saarenranta

Det är klart att det är viktigt att följa  påbuden. Det är trotts att chefen som leder och fördelar arbetet. Men 
visst, jag måste säga att det är lite konstigt. Jag har alltid gjort vad de bett mig om men tiden räckte inte riktigt 
till. När jag sa att jag fick jobba hemma för att hinna med så sa de bara att det ingick i jobbet att prioritera. 
Tydligen var behovet av ingenjörer inte så stort som jag trodde för jag är ju som bekant friställd. Antagligen 
nyanställer dom när det vänder, det gäller bara att göra sig anställningsbar. Kunskap blir snart föråldrad och 
Kina går ju framåt...

Personlighet

Du har alltid gjort precis vad de bett dig om. Redan i skolan hade du höga betyg och läraren berömde dig för att 
du var en av de få som lämnade in uppgifterna i tid. Du utmärkte dig under PRAO-perioderna och hade slitiga 
och illa betalda sommarjobb för att ”skaffa dig kontakter”. Vad du sedan skulle göra med de tusenlappar som 
du fick in var det lite värre med. Du kommer ihåg att du köpte en moppe mest för att de andra gjorde det.

Du förutsatte att vuxenlivet skulle ordna sig bara du fortsatte att göra som dom sa. Lärarna och föräldern byt-
tes mot föreläsare, examinatorer och slutligen chefer. Du jobbade hårt för en betydligt magrare lön än vad du 
föreställt dig, men å andra sidan hade du inte så många intressen att finansiera. I ditt inre såg du framför dig 
hur allt skulle komma till dig den dag då du varit duktig nog. Karriär (chef själv en dag?), beröm, någon som 
såg upp till dig och älskade dig. Men istället fick du en rejäl kalldusch då du belönades för 8 år i firman med 
att du friställdes på stående fot. Nu i efterhand vet du att de som drog in facket omplacerades till andra jobb 
inom företaget eller ordentliga avgångsvederlag. Du som skrivit på uppsägningen chefen la framför dig fick 
inte ett öre i kompensation.

Det börjar långsamt gå upp för dig att du inte kommer få någon karriär. Det börjar gå upp för dig att dom har 
ljugit för dig. Det börjar gå upp för dig att framtiden inte kommer bli bättre utan avsevärt sämre. Det börjar gå 
upp för dig att något långt där inne håller på att gå allvarligt sönder. 

I stressade och panikartade situationer kan du bli oerhört tafatt. Du har undvikit konflikter under stor del av 
livet och är inte så van vid att hantera den typen av stress. Skulle du känna att din egen person är hotad är du 
själv lite orolig för vad du skulle göra. Trotts allt känner du ett sprängande behov att att bara få slå någon, och 
sedan slå och slå och slå...

Finner du vänskap är det något du värdesätter stort, för till och med dina gamla sanningar verkar ha vänt dig 
ryggen. När det gäller resten av världen så har du inget att förlora.

Utseende

Ganska stadigt byggd med skjorta och polotröja. Välfriserad.

En obehaglig tanke

Du har under den slitsamma och stundom förnedrande tiden som arbetslös funderat mer och mer på att ställa 
någon till svars. På nätterna ligger du ofta vaken och retar upp dig över alla oförrätter du har blivit tvungen 
att utstå tills du på småtimmarna somnar av utmattning. Närmast till hands är såklart chefen (i din nuvarande 
”åtgärd” en flåshurtig sopa som säkert inte ens klarade matte B men ändå får bestämma över dig). Du har fan-
tiserat om hur du åker hem till personen och noggrant förhör denne om vad som egentligen gäller. Kommer det 
fram att den här lekskolan inte leder fram till ett vettigt jobb har du även fantiserat om lämpliga straff...

prylar

Attachéväska med packat mellanmål till eftermiddagen (dubbelmacka och äpple). Egen penna till ev. formu-
lär. Reklamblad från teknikutställning på svenska mässan som du sparat av någon anledning (du var där med 
ditt förra jobb).



Billie Fjordnäs

Det hela var egentligen ett misstag. Jag tror ingen från början hade tänkt att vi faktiskt skulle göra det på 
riktigt. Men det var så i gruppen, när man väl sagt A så får man säga B, och att banga ur var inte att tänka på. 
Själv var jag skitskraj hela tiden men det var annorlunda för brorsan. Han var en sån där ledartyp och folk 
såg upp till honom, även efteråt när han tog skiten för det som hände. Men jag undrar om någon av de andra 
någonsin hälsar på... antagligen har de bara glömt och gått vidare i svenssonlivet. 

Personlighet

Så länge du har pengar till en krogkväll och kan syssla med musiken (för att vara ärlig så lyssnar du mest, det 
var länge sedan du var speciellt aktiv i ditt band) så är tillvaron helt ok. Slapp du bara ifrån dessa jävla idiot-
åtgärder som straff för att du inte knegar skulle du nog faktiskt kunna trivas med livet. Du borde väl egentligen 
ringa brorsan oftare men han sitter ju där han sitter ändå... Du har väldigt lätt för att apa efter andra och tycker 
inte om att stå i centrum. Har en grupp väl formerats försöker du ofta stötta de övriga men har svårt för att själv 
ta ledningen. Vill du att något ska hända försöker du snarare uppmuntra någon annan att agera (och antyder att 
ditt stöd finns att få om det hettar till).

I stressade och panikartade situationer håller du dig på din kant. Men när väl någon tar initiativet så är du 
snabb med att hänga på. Det känns tryggare att stödja någon som agerar än att stå utanför. 

utseende

Svartfärgat långt stripigt hår, läderjacka och blek hy. Allt luktar cigaretter

Ett obehagligt minne

Under tonåren så hängde du med din bror och hans äldre och ballare polare. För att visa dig tuffast i gänget 
gjorde du det alla snackade om och eldade ner en kyrka. Tyvärr var det inte svårt för polisen att följa spåren 
(och din moped hade setts av närboende vittnen). Din bror som klev in och tog på sig skulden, och då händel-
sen rubricerades som mordbrand blev domen hård. Väl knäckt av institutionen följde nya brott inne på anstal-
ten och även om du ringer ibland så var det länge sedan ni överhuvud taget sågs.

Detta hjälps inte av att din bror bara har gått djupare i sin mysticism. Senast ni pratade talade han om den 
”stora illusionen” och var snudd på omöjlig att kommunicera med. Nog för att du tycker det mesta i samhället 
är ruttet (och reagerar när du kan), men din bror har de mest vilda konspirationer. Faktum är att du mest får 
mardrömmar av att prata med honom, så du låter bli. Fast visst... ibland undrar man om saker inte är för dum-
ma för att bara vara en slump, som om en stor jävla sadist bara ville hindra alla från att stanna till och tänka.

prylar

Din bror har skickat dig ett paket, oklart vad det gäller. Säkert något han gör som en del av nått jäkla program. 
Det skulle inte förvåna dig om det är samma vuxendagis innanför murarna som utanför.

MP3-spelare med musik från bandet ”black tower”. Multiverktyg som är tokbra att rodda spelningar med. Din 
kompis Leffe har en kombi-bil som du kan låna (bandet använder den ofta)



Kim Dalén

De vanliga konspirationssajterna är bara larv, hälften av dom är betalda av CIA och den andra hälfter har 
fastnat i chem-trails och elallergi och annat som bara är symptomen på den världsordning vi lever under. 
Egentligen borde vi t.ex. prata om varför man aldrig känner fler än 1000 personer, visst, folk säger att de 
känner folk, men skulle man kartlägga det hela skulle det framgå att det är alldeles för ofta man springer på 
varandra på stan, att det är samma bartender som visade hur man cobra-boxas i thailand, att alla piloter är 
vita män i 30-årsåldern... Det finns dom som tycker det låter knäppt, och jag förstår varför. Om det var jag 
som styrde världen skulle jag också vilja att mina motståndare sågs som knäppskallar!

Personlighet

Det började tidigt, innan internet på allvar slog igenom. Du älskade tidningar som ”en ding-ding värld” som 
förvisso fabulerade fritt men ändå vidgade din värld från ditt tråkiga pojkrum i förorten till ett universum fyllt 
av monster, aliens och självmedvetna djävulsmoln. Så här i efterhand skulle du nog säga att sådana publika-
tioners tveksamma artiklar fick dig att tänka kritiskt. Du beundrar personer som Von Däniken och Morgellon, 
inte för att de nödvändigtvis har rätt utan för att dessa personer har förmått tänka utanför ramen och inte slutat 
för att etablissemanget varit emot dom. Din passion för sanningen har tyvärr också lagt en del krokben för dig. 
Du har haft svårt att behålla arbeten då det lätt blir sena kvällar framför internet. Fikarummens kaffesnack är 
inget mot dina senaste ledtrådar om vad världens herrar har för sig, men dina arbetskamrater har en tendens att 
reta upp dig genom bagatellisera dina väl underbyggda teorier. Nu senast jobbar du mycket med siffror

Du är en jäkel på att prata. Om någon ställde dig på en scen och sa åt dig att börja berätta skulle du utan pro-
blem kunna hålla igång hela dagen (men det skulle inte alltid vara så sammanhängande). Det är som att hela 
ditt huvud var sprängfyllt med kunskaper som bara längtar efter att få hoppa ut. Normalt lägger du band på dig 
då du vet att det lätt blir socialt obekvämt när du tar för mycket plats med dina teorier.

I en stressade och panikartade situationer drivs du till ett maniskt behov av att sätta det som händer i system. 
På något sätt går det att förklara bara man förstår vilka krafter som egentligen ligger bakom det som händer. 
Detta räknar du med ska hjälpa dig och de som förstår att lyssna så tillvida att man säkerligen lättare kan slå 
tillbaka mot något man förstår.

utseende

Kortväxt och krumryggig är du inte direkt någon skönhet. De tjocka glasögonen gör ju sitt för fördomsprofi-
len. Men du ser egentligen ganska bra, det är bara att du lätt får huvudvärk utan dina brillor. Dessutom tenderar 
perspektiven att förvridas en del utan korrigeringen, och världen är ju klart nog skruvad som den är.

Ett obehagligt minne

Ibland går man för långt. Du störde dig förvisso på den dryga jäveln som hävdade att dina teorier var trams och 
dessutom var fräck nog att hänvisa till din IP-adress när du angrep honom genom olika användare på nyvaken.
net. Hur som blev din hämnd fruktansvärd med manipulerade bilder, rykten på internet och t.o.m. En notis i 
GP. Vad du inte räknade med var att personen i fråga inte skulle klara uthängningen som pedofil utan tydligen 
tog livet av sig. Du fick veta det först ett halvår efter det hade hänt (och hade, om sanningen ska fram, gottat 
dig åt personens frånvaro på nätet). Tydligen rörde det sig om en medelålders vaktmästare på en skola som 
dödat tristessen i sitt ensamma liv med lite internetdebatter. Det som skulle varit en seger blev en ständig källa 
till dåligt samvete.

prylar

Dollarsedel vikt enligt handout (nr), Ipad med spricka i skärmen.



(Qing [ching] ”Tjingen” Yan)

Pillerfrukost. Ordet finns inte i svenska akademiens ordlista. Men det är ändå det ord som beskriver bäst hur 
min dag startar. Tänk dig själv, efter att ha kastad dig fram och tillbaka, satt dig kallsvettig upp och märkt att 
du glömt ställa vattenglaset på sängbordet så går du mer död en levande ut i badrummet. När du är där inne 
skriker väckarklockan i sovrummet och du inser att det förflutit en natt till. En lång vidrig klibbig sömnlös 
natt. Sen tar du din pillerfrukost.

Personlighet

Du var halvvägs genom dina universitetsstudier i sociologi när du fick diagnosen. Läkarna förklarade att det 
skulle bli svårt för dig att strukturera vardagen utan rätt medicinering, och att få en lugn natt utan att använda 
rätt preparat var inte att tänka på. Du fastnade på C-uppsatsen och fördrev några år i kassan på ICA som den 
där stirriga typen som folk undviker till förmån för kollegan två kassor bort. Slutligen lämnade du in nog för 
en examen men du kom aldrig ut i branschen. Efter ett år av ansökningar var pengarna slut och någon familj 
att falla tillbaka på har du aldrig haft. Åren av småjobb-sammanbrott-ny medicin-soc-småjobb... har flutit ihop 
till en enda gegga och du undrar i ditt stilla sinne om det senaste påfundet från AMS ska bli det som slutligen 
får dig inlagd för gott. 

Så länge du äter dina piller på fasta tider är verkligheten hanterbar. När du slarvar, vilket händer sällan numera, 
börjar du få svårt att skilja på fantasin och din ”objektiva” omgivning. Detta yttrar sig ofta i att du får vanföre-
ställningar som blir värre och värre och i värsta fall kan leda till långvariga psykoser. Just nu har du läget under 
kontroll och tänker i det längsta se till att behålla det så. För det mesta handlar det om att rida ut vardagen bäst 
du kan och ta skiten när natten och ensamheten kommer vältrande över dig.

I stressade och panikartade situationer följer du ett väl invant mönster. Det händer t.o.m. att du tar kommandot 
och ser till att lugna ner andra. Du vet att din enda räddning ligger i att metodiskt sortera ut vilka intryck som 
delas av dina medmänniskor och hålla paniken stången. Stressen och ångesten får komma surt efter. Det finns 
piller för sånt med.

utseende

Mitten på 30 men ganska sliten. Ovårdad och ständigt fnysande och pustande. Dock är du alltid väldigt korrekt 
om än lite fyrkantig. 

Ett obehagligt minne

En gång vaknade du sent av en ångestattack som gick utöver det vanliga. Du gick upp och irrade runt i mörkret 
för att förgäves stänga av vad du trodde var din hackande dator. Det var då du gjorde misstaget att se ut ge-
nom fönstret. Svarta obekanta höghus blängde nedlåtande på dig mot en himmel som såg ut att vara ett svagt 
projektor-sken. I skuggan av dessa  byggnader insåg du att surrandet kom från golvet, under träparketten. Du 
bände upp en bit och där såg du de märkliga kugghjul som för evigt maler tiden bakom det draperi som utgör 
verkligheten. När du kallsvettig flydde in på toaletten för att proppa dig full med medikament var du säker 
på att världen aldrig skulle återgå till det normala. Men du vaknade liggande i ett kallt bad med den kemiska 
smaken av pillren i munnen dagen därpå. Parketten är fortfarande lös i ena hörnet men du har aldrig lyft på 
den igen. Bättre att ta ett piller och tänka på något annat.

Prylar

Burk med medicin. Anteckningsblock. Mobiltelefon. 
Bok att läsa på vagnen (sagan om de två tornen).



Robin Svensson

Det hela handlar om att tillåta sig känna energierna. Vanligtvis brukar de kallas eld, jord, vatten, luft och 
ande. Har man bara öppnat sig för de kosmiska krafterna så går resten av sig själv! Det är men det är klart, 
utan vägledning kan man lätt missförstå hur man ska handskas med krafterna. Många människor idag är de-
primerade för att de inte tänker positivt, öppnar sina sinnen för den andliga energin. Egentligen behövs det 
bara luft, solljus och ett glatt sinnelag!

Personlighet

Du försöker till varje pris, vid varje givet tillfälle upprätthålla en ”positiv attityd”. Detta kan leda till rent ut 
sagt absurda situationer där du ofta kommer ut på andra sidan som förlorare. Fortfarande har du lite svårt att 
se den ”goda erfarenheten” i att du blev rånad på dina sista slantar när du steg av vagnen förra veckan, men 
till och med det har du kunnat skaka av dig någorlunda. En gång i tiden levde du ett annat liv, ett liv som nu 
mest känns som ett avlägset barndomsminne. Du var fruktansvärt olycklig i det livet och tanken på att du varit 
så negativ får dig att rysa. Ditt forna jag är dock något du lätt förjagar. I början vet du att du behövde mycket 
hjälpmedel (i form av droger och annat), men numera räcker det ofta med att försöka hitta det positiva dagen 
bjuder!

Sen var det du det där med att din butik inte gick runt. Du hoppas lite på ett nytt lån när du gjort allt dom ber 
dig om men man får se. Det bästa är nog att inte tänka på saken och låta universum sköta resten! Du kommer 
noga betrakta universums dolda signaler så att du agerar i ännu mer enlighet med de större krafterna i fortsätt-
ningen.

Ett obehagligt minne

Det var något som hände i plugget. Något alla visste lite om men ingen kunde prata om. Själv hade du bara koll 
på att något, något väldigt obehagligt, hände i dramarummet i skolans källare. Bara vissa lärare hade nycklar 
dit (och så vaktis förstås). Du var nere där själv någon gång men har väldigt otydliga minnen. Du minns att 
du brukade sniffa figurnördarnas lacknafta för att få tiden att gå, så det bidrar säkert till att tillvaron från den 
tiden är bra luddig. I slutändan är allt du vet att det hände något där nere under tegellängan, något som märkte 
alla som kom i närheten av det. Du pratade aldrig igen  med din vän Jörgen som var med dig ner en gång, det 
är något du har dåligt samvete över än idag.

I stressade och panikartade situationer har du en tendens att ignorera problemen och istället vända dig utåt mot 
dina medmänniskor. Det yttrar sig i en nästan manisk vilja att hålla folk väl med varandra. Skulle det verkligen 
gå illa kan det gå så långt att du själv tar på dig skulden till problemet ”ni hade säkert kunnat göra det här om 
inte jag var med och förstörde”. I slutändan vill du dock alltid hålla ihop vad du uppfattar som ”gruppen” men 
kan göra det på bekostnad av dig själv.

Skulle möjligheten till andlig framgång visa sig så är du frestad att kasta dig in i vad som helst till ett mycket 
högt pris. Trotts mindfullness och positivt tänkande har trotts allt en tanke dominerat dig under de senaste 
dagarna – du har inget att förlora.

Utseende

Trassliga blonda dreadlocks och ett magert anlete. Grälla kläder och tillika grälla regnkläder. 

Prylar

Förvara pengar, leg och dylikt i en tygpåse runt halsen. Tarotkort med ”tornet” (det du drog i morse, svårt att 
säga vad det ska leda till). Ett halvt paket cigg. Tygkasse från fria tidningar med allehanda papper och ett par 
nyandliga böcker. Mobiltelefon från 90-talet



Dessa gamla människor svarar då Qing ringer upp dom
(dela ut en lapp till varje rollperson i tur och ordning, se till att den sista får Kicki)

Majvor Larsson: 

Du har så oooont hela tiden. Nu senast är det knäna som i stort sett gett upp. Inte blir det bättre av 
att det tar år och dag att få träffa en läkare. Den senaste var dessutom så otrevlig, en riktig knöl. 
Smärtan i de övr. lederna blir inte bättre den heller, vem vet hur länge du kan bo kvar där du bor? 
Men hellre att du överdoserar sömnmedicinen än låter skurkarna på carmena lägga vantarna på dig.

Lennart Bergström

Du ”friställdes” från fabriken mot ett par årslöner och fick sedan aldrig något jobb igen. De första 
åren var helt ok men då du vid pensionen insåg att du var dömd till tristess och leda började du 
dricka. Nu har du svårt att ta dig genom dagen utan ett tillstånd av konstant berusning. Ibland varnar
du ungdomar för sådant du tycker är farligt: Att leva ensam för länge, att älska spriten för högt och 
såklart för att lyssna på cheferna.

Marcela Leticiá

Du och din familj kom som flyktingar från diktaturen i Chile och stannade kvar i Sverige sedan 
Juntan fallit i hemlandet. Stora delar av släkten återvände dock, och sedan din man gått bort i cancer
har du varit så väldigt ensam. Det är faktiskt himla roligt att prata med någon. Din son ringer 
förvisso varje vecka, men han har ju sitt att tänka på. Kanske vill din nya bekantskap berätta något 
om sig själv?

Kicki Falk

Du måste varna dessa stackars satar! De vet inte vad de deltar i och vad de gör mot sig själva och 
andra! Du är stressad och osammanhängande och får egentligen bara fram:Genom att delta i 
esoteriska lekar utan rätt vägledning frisläpper man okontrollerbara krafter. Numren visar vilken 
stig som leder till upplysning. Du vet inte vad du gör!

När detta är framfört blir du andfådd och slänger på luren.



Scen 2: Några personer har suttit flera dagar i sträck på Fas 3 och vikt ihop och vikt 
ut papperskartonger.

Handouts:

Katrin, 24

Du flyttade in till storstan för att komma bort från alla bonniga idioter så fort du 
fyllde 18. Du tog servitrisjobb och allt gick rätt bra, fram tills du blev påkörd av en 
bil. Det är fan helt jävla sjukt, du kan inte ens gå utan kryckor men ändå säger de att 
du inte kan vara sjukskriven längre.

Undersökningsledaren, “Patrik”

Du låtsas vara en Fas 3-deltagare. Din uppgift är att uppmuntra de andra deltagarna 
att fortsätta med en fullständigt meningslös syssla och se hur länge de kan hålla på 
utan att bryta ihop. Dina överordnade har instruerat dig att i alla lägen fortsätta hävda 
att uppgiften är meningsfull.

Karim, 48

Du har varit deprimerad i perioder sen du kom till Sverige. När du inte längre klarade
av jobbet blev du sjukskriven och till sist utförsäkrad. Nu är du här.

Stig, 52

Ni har suttit i tre dagar, åtta timmar om dagen och vikt ihop lådor och vikt ut dem 
igen. Nu har din reumatism blivit så svår att du inte kunnat sova de två senaste 
nätterna. Natten till i dag grät du större delen av tiden.

Aisha, 36

Du utbildade dig till datatekniker, men blev sjukskriven, sen utförsäkrad. Nu är din 
utbildning föråldrad och du har suttit och gjort poänglös skit i fyra månader på Fas 3. 
Men det här senaste de hittat på tar fan priset.



Vilka kvalifikationer anser du gör dig attraktiv för det här jobbet?

Beskriv om du är bra eller mindre bra på att samarbeta? 

Hur hanterar du att dina arbetskamrater lämnar disk (kaffemuggar o dyl) i vasken utan att 
plocka undan?

Vad tycker du är lämplig klädsel?

a) på jobbet

b) på fritiden

Har du någon gång dödat ett djur? Om ja: Hur gammal var du?

När begick du ditt första brott? 

Gillade du att begå brottet?

Om du vaknar av att det knackar, vad är då din första tanke?







sanningssägaren är 63 år, INTE 51 0130 - 54 21 19 ??
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saknar relevans. Varje ökning av T med 0.1 Dernoff-enheter i förhållande 
till deltagarens M2-värde medförde alltså en ökning på i genomsnitt 2,7 i 
M4-värdet. 
 
 
1.2.1. Prelingual determinans 
 
Det prelinguala stadiet hos 87 % av deltagarna (se bilaga 2, tabell 1) 
utgjorde inte en direkt determinator för M2. M2-värdet hade endast en 
effekt över nivå 4 (väsentlig) hos 4 % av deltagarna, medan M2 över nivå 
5 (direkt) inte påträffades i något fall. Det utesluter inte att det är möjligt, 
vilket har visats i andra fallstudier (jfr. Murdoch 2010, s. 110f). 
Resterande var fördelade 3 % nivå 2 (svag), 6 % nivå 1 (obefintlig). 
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