
VEM ÄR JOHAN?

- Johan är en vit, heterosexuell 35-årig cisman utan några funktionsnedsättningar.  
 
- Han är gift med Karin som är en ciskvinna. Karin och Johan har två biologiska barn som 
heter Elsa och Lucas.  
 
- Familjen har precis flyttat till en villa i en stor stad.  
De är inte religiösa men firar svenska kristna högtider och de äter gärna kött.  
 
- Johan har börjat  ett nytt jobb som chef på ett av stadens  
större företag.

JOHANS SCHEMA:

1. Lämna barnen på förskolan  
 
2. Köpa plåster på apoteket eftersom han skar sig när han rakade sig.  
 
3. Äta lunch med nya kollegor.  
 
4. Träffa en journalist
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STATION 1: FÖRSKOLAN
Ni jobbar eller är barn som går på förskolan.
Johan kommer att komma och lämna sina barn Elsa och Lucas hos er. Ni har inte träffat 
Johan tidigare och barnen är helt nya på förskolan. Nästan alla barn på förskolan har två 
föräldrar av samma kön. Homosexualitet är alltså norm här. Förskolan serverar inte kött.

Er uppgift är att ställa frågor till Johan utifrån förskolans normer. Gör det på ett trevligt 
sätt!
 
Exempel på frågor till Johan:  
 
- Vad heter Elsas och Lucas andra pappa?
- Va, har de inte två pappor?
- Vad roligt att vi har fått en heterofamilj på förskolan, kan inte du och din fru komma och 
berätta hur det är att vara hetero?
- Ojdå, äter Elsa och Lucas kött? Självklart kan vi ordna det på något sätt. Har de fått 
bestämma detta själva?

STATION 2: APOTEKET
Ni jobbar på ett apotek. På detta apotek säljs det bara plåster i mörk färg eftersom det är 
norm att ha mörk hudfärg i det här samhället. Det finns även barnplåster med olika figurer 
på. Johan kommer att komma och fråga efter plåster eftersom han skar sig när han raka-
de sig på morgonen. Ni ska hjälpa honom att hitta ett plåster som passar.

Ni är väldigt nyfikna på Johans ljusa hudfärg. Tänk på att vara trevliga! 

Exempel på frågor till Johan:  

- Vill du ha hudfärgade plåster eller barnplåster?
- Vi har visst inte i din hudfärg, hoppas det går bra ändå?
- Jag tror att svart passar bra på din kind.
- Var kommer du ifrån, alltså egentligen?
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STATION 3: LUNCHRESTAURANGEN
 
Ni är Johans nya kollegor och ni ska äta lunch med honom för första gången.
Er uppgift är att lära känna Johan och bjuda in honom till företagets familjefest.
Normen i det samhälle ni lever i är att leva i samkönade relationer, att inte fira kristna hög-
tider och äta vegetariskt.

I samtalet med Johan ska ni utgå ifrån de normerna. Tänk på att vara trevliga!

Exempel på frågor till Johan:  
 
- Kan din man också komma på familjefesten?
- Nähe, har du en fru istället för en man? Blir inte er relation väldigt ojämställd då?
- Familjefesten är den 24 december. Skriv in det i din kalender, det är obligatoriskt!
- Jasså, firar du jul? Så spännande! Berätta mer, vad ni brukar ni göra då?
- Oj, du äter kött. Varför då? Har du tänkt på hur det påverkar miljön och djuren?

STATION 4:  
MÖTE MED JOURNALISTEN
Ni är journalister på lokaltidningen. Ni har fått i uppgift att intervjua Johan eftersom han 
nyss har flyttat hit och blivit chef på en av stadens stora företag. Ni är väldigt nyfikna på 
Johan och särskilt hur det känns att vara man och få jobba som chef.
Normen i ert samhälle är att det främst är kvinnor som är chefer. Det är till och med så att 
det är vanligare att heta Maryam än att vara man på chefsposition i börsnoterade företag. 

Ställ frågor till Johan som utgår ifrån dessa normer. Tänk på att vara trevliga, men ni är 
ändå journalister så ni får vara lite kritiska! 

Exempel på frågor till Johan:  
- Hur känns det att vara man och chef på ett företag?
- Vad tror du att du kan tillföra som man?
- Tror du att de valde dig till jobbet för att de behövde fler män?
- Har du tillräckligt med kompetens för jobbet?
- Jag har hört att du lever med en kvinna. Hur påverkar det ditt chefskap?
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