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PLANERA ÅRETS JULFEST 
 

Instruktion: Klipp och fördela ut rollerna nedan till deltagarna. Du kan antingen 
dela in deltagarna i grupper om 4 och låta en per grupp få respektive roll eller så 
ger du 4 personer rollerna och låter övriga vara åhörare. Deltagarna ska enbart 
se sin egen roll. Uppmuntra deltagarna att våga sätta sig in i sin roll och säga 
saker som en föreställer sig att rollen skulle säga. 
 
Uppgift: Deltagarna ska nu planera företaget Bokstavsverkets julfest, de arbetar 
alla på bokstavsverket och är kollegor. Nu närmar sig julen och de fyra har fått 
ansvar för att planera firmans årliga julfest. 
 

o Inbjudan behöver skrivas och skickas ut – hur ska ni formulera och skicka 
den? 

o Hur blir det med musik? 
o Maten – vem fixar och vad vill ni äta? 
o Respektive – ska de bjudas med eller ska det enbart vara för anställda? 
o Ska ni ha dans? Eller några aktiviteter? 

 

 
Efteråt: Låt deltagarna läsa upp sina roller för varandra. 

o Hur kändes övningen? 
o Kan det finnas saker vi gör som gör att andra kan känna sig utsatta eller 

obekväma? 
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Osäkra Elin 
Elin är nyanställd och lever i ett samkönat förhållande. Hon har efter att ha våndats länge 
talat om detta för sina arbetskamrater och det känns som en lättnad. Hon märker att Börje 
har svårt för detta men han har faktiskt inte kommenterat detta ännu.  
Elin är ordningsam och noggrann och har ett sinne för detaljer. Hon missar aldrig någonting, 
tycker hennes arbetskamrater. Hon kan dock ibland upplevas lite långsam och omständlig av 
de andra ibland. Hon uppfattas också lite kritisk.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bestämda Börje 
Börje lever i ett heterosexuellt förhållande. Han kommunicerar rakt och är snabb att vilja gå 
till beslut. Han är traditionell och ser gärna att kvinnorna har ”klassiskt kvinnliga” egenskaper 
och männen ”klassiskt manliga” egenskaper.  
Börje är praktiskt och händigt lagd och tycker om att laga saker, snickra och tillverka saker. 
Han tar gärna initiativ men har lite svårt att lyssna på andra.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Besvärade Bosse 
Bosse är heterosexuell men känner inte riktigt att han kan delta i den jargongen som han 
upplever att många män vill ha ”män emellan”, vilket ofta får honom att känna sig besvärad 
över att inte passa in.  
Bosse är tekniskt kunnig. Han är också en mycket duktig administratör och bra på språk, både 
muntligt och skriftligt. Han kan engelska, spanska och tyska flytande utöver svenska. Han är 
mån om sina arbetskamrater och hjälper dem gärna om han kan.  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Verbala Berit 
Berit har arbetat länge på arbetsplatsen och argumenterar gärna med kollegor och chef. Hon 
värnar om det hon anser vara rätt. På fritiden arbetar hon aktivt för lika rättigheter och 
jämlikhet.  
Berit är duktig på att skriva och uttrycka sig, är snabb och effektiv och får saker gjorda. Hon är 
bra på att planera och organisera och har inget emot att utföra några arbetsuppgifter oavsett 
om de är enkla eller avancerade. Kollegor kan ibland tycka att hon är för snabb men tycker att 
hon har ett gott hjärta även om hon blir lite högljudd ibland.  
 
 


