
Hetero & Etnonorm  
 
Vi människor är olika varandra! Vi ser olika ut och vi har olika åsikter. I ett modernt, öppet och 
fördomsfritt samhälle skulle det inte vara något problem att vi är olika, men i det trångsynta 
fördomsfulla Sverige spelar det faktiskt roll. I Sverige avgör till exempel normer om kön, yrken, 
utseende, dialekt, sexuell smak, ursprung och funktionsförmågor vår  
vardag.  
 
Utställningen handlar om normer - idéer om vad som anses vara det ”normala” i ett samhälle. Det 
normala blir till osynliga regler, som avgör vad som är ett rimligt beteende. Olika samhällen har olika 
normer. Vissa normer har genom tiderna blivit till lag för att de varit så bra. Andra normer är 
irrationella och har inte stöd i lagen. Men de finns likväl där. Ingen människa kan undvika norm 
er. Men, alla kan välja hur de vill förhålla sig till dem.  
 
Är det ok att vara olika? Går det att lita på en polis med tatueringar? Många yrken kräver enligt 
normen ett visst utseende, kanske till och med ett visst kön. Alla människor har fördomar, det gäller 
att bli medveten om sina fördomar och att inte agera på dem. Kan vi kanske ändra på våra idéer om 
hur en polis bör se ut? 
 
Hetero- & Etnonorm är en utställning producerad av fredens hus med fotografier av Elisabeth Ohlson 
Wallin. Fredens hus är en samlingsplats kring konflikter och möjligheter. Fredens Hus har 
utställningar på temat utsatthet och mänskliga rättigheter. Utöver utställningarna bedriver Fredens 
Hus pedagogisk verksamhet, främst riktad till skolungdomar, för att arbeta med frågor som rör 
fördomar, rasism, diskriminering och våld.  
 
 
Till vem vänder sig utställning? 
Ålder: 13 år och uppåt 
Skola: Åk 7 – gymnasiet/Vuxenutbildning samt Folkhögskola. 
Utställningsformat: Utställningen består av 10 bilder av fotografen   
Elisabeth Olsson Wallin, tryckta på 4mm metallskiva; tre st 140x140 cm, 
tre st 200x140 cm, tre st 140x200 cm och en st 140x180cm.  
Tillbehör: Broschyr och pedagogiskt material (som kan utföras av  
Fredens hus pedagoger) 
Pris: 25 000 kr (kostnader för transport och montering tillkommer) 
 


