
 

 
 

 
 

-Privilege Walk Corona- 
                                                                    Rollkort för vuxna 

Skapad av Sofia B Karlsson, utvecklad av Add Gender 

 Rollkort- 
 

1 

Du är utbildad 
skådespelare och arbetar 
inom hemtjänsten 
 

Du har tre barn och arbetar 
som lärare 

Du arbetar som polis och 
dina föräldrar flydde från 
forna Jugoslavien under 
slutet av 1980-talet 

Du är son till en läkare och 
studerar juridik 

Du lever som gömd 
flykting tillsammans med 
din partner och era två 
barn i en enrumslägenhet 

Du bor på landsbygden 
tillsammans med din 
partner och du arbetar 
som kock 

Du är utbildad 
civilingenjör och arbetar 
som taxichaufför 

Du arbetar som arkitekt 
och bor i villa 

Du är född i en killkropp 
men har känt dig sen 
förskolan att du är en tjej 
och dina föräldrar arbetar 
på skola 

Du studerar på 
universitetet och använder 
rullstol 
 
 

Du arbetar som 
lastbilschaufför och du har 
bott i Sverige i tolv år 
 

Du arbetar som 
programledare och du har 
diabetes 

Du är pensionär och bor på 
landsbygden. Halva året 
bor du med din partner i 
ert hus i Spanien 

Du är sjukpensionär och 
bor med din son i en 
tvårumslägenhet 

Du är krögare och bor med 
din partner som är 
projektledare i en 
tvårumslägenhet 

Du driver ett 
konferenscenter 
tillsammans med din 
partner. Ni har två barn 
och bor i ett radhus nära 
dina föräldrar 

Du arbetar som personlig 
assistent och bor med din 
partner som är 
asfaltsläggare. Ni bor i en 
villa på landsbygden 50 
mil från din släkt 

Du arbetar på kontor och 
har astma. Du bor med din 
partner i en 
trerumslägenhet två mil 
från dina föräldrar. Din 
pappa är dement 



 
 

 
 

 Företagsanpassade rollkort   
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Du går i högstadiet och bor 
med din pappa och 
lillasyster i en 
tvårumslägenhet. Din 
pappa har ett eget företag. 

Du studerar på 
universitetet och har en 
synskada. Du bor med din 
partner som arbetar som 
musiker. 

Du arbetar som målare och 
har drabbats av två 
hjärtattacker de senaste 
året. Du bor ensam med 
din hund.  

Du är högskoleutbildad och 
har pengar sparade på 
banken 

 
 

Du bor trångt och har inte 
möjlighet att vara i fred när 
du arbetar hemifrån 

Du har en ledande 
position och ansvar för 
verksamheten 

Du arbetar som ansvarig 
på HR-avdelningen 

Du har en nyckelroll i 
företaget 

Du har en 
tillsvidareanställning och 
är med i både a-kassa och 
facket  

Du är ensamstående och 
har två barn varav den ena 
befinner sig i en riskgrupp 

Din partner har precis 
insjuknat i covid 19 
 

Du är orolig för ditt 
psykiska välmående som 
försämrats kraftigt under 
rådande kris 

Du har släkt i ett land som 
drabbats mycket hårt av 
coronapandemin 

Du sitter i ledningsgruppen 
och nu när alla möten är 
online har du svårt att 
hänga med på grund av en 
hörselskada 
 

Du tillhör en riskgrupp 
och har arbetsuppgifter 
som är svåra att göra 
hemifrån 

Din sambo har precis blivit 
varslad och er ekonomi  
är nu väldigt ansträngd 

Din partner arbetar inom 
sjukvården och hen har  
fått allt större 
arbetsbelastning vilket gör 
att du nu  
får sköta allt obetalt 
hemarbete 

Du är anställd som 
konsult på företaget  
och ditt uppdrag löper 
snart ut 

Du bor i ett område med 
dålig internetanslutning 
och har därför missat en 
del viktiga arbetsmöten 

En nära anhörig har precis 
avlidit i sviterna av covid 19 

Du har nyligen börjat ditt 
arbete och har 
provanställning  



 
 

 
 

 

Källa övning: BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet av Forum för 
levande historia, RFSL Ungdom (2011) 

Övningsbeskrivning delvis hämtade ifrån: SISU Idrottsutbildarna och Jämställ.nu 
Påståenden anpassade för coronapandemin av Sofia B Karlsson 
Utvecklade av Add Gender: Alexandra Bay och Felicia Iggstrand 

 

-Kontakt- 

Vill du bygga vidare på eller utveckla testet? Kanske har du förslag på förbättringar?  

Vi har också ett självskattningstest och även övningsinstruktioner. Letar du efter roller för 
barn så har vi ett upplägg särskilt för skolklasser.. 

Kontakta Add Gender på hej@addgender.se eller www.addgender.se.  

 
 
 

Utmaningen är att utvecklas till de människor vi behöver 
vara för att skapa inkluderande normer i en komplex värld 

 

  

3 

Du är hemlös och kan inte 
isolera dig trots symptom 
och de härbärgen du 
brukar besöka har fått 
ställa om sin verksamhet 
för att förhindra 
smittspridning av covid 19 
och eftersom det är färre 
människor på gatorna har 
du svårt att få ihop gåvor 
till mat och medicin. 

Du reser mycket i arbetet 
och eftersom att alla 
onödiga resor har ställts in 
får du svårt att utföra dina 
arbetsuppgifter på bästa 
sätt 

Du har en psykisk 
funktionsnedsättning  
och ditt mående har 
försämrats på grund  
av bristande rutiner och 
att du inte kan ha kontakt 
med din arbetsterapeut 
som vanligt 

mailto:hej@addgender.se
http://www.addgender.se/

