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Sammanfattning 

I ett samhälle där fler personer söker sig till vården för sin könsdysfori behöver 

samhället, både människorna och strukturen, vara uppdaterat på det senaste inom 

forskningen. Det finns många skräckhistorier om hur varierande transvården är i 

olika delar av Sverige, men också många bra berättelser.   

 

Följande arbete har sin utgångspunkt i att samhället i stort inte har förståelse för 

vad transpersoner går igenom när de befinner sig i transvården. Genom 

utprovningar med transpersoner, närstående och andra, tillsammans med 

enkätundersökningar med transpersoner som befinner sig i vården, har jag satt 

fingret på ett problem. Målet med arbetet och gestaltningsförslaget är att öka 

kunskapen kring frågan och därmed öka välmåendet hos transpersoner som 

befinner sig i vården.  

 

 
Abstract  

 

 

In a society where more and more people are seeking medical care for their gender 

dysphoria, the society needs to be up to date with the latest research. There are 

many horror stories about how different the medical care for transgender persons is 

in different parts of Sweden, but there are also many positive stories. 

 

The following work is based on that society overall does not understand what 

transgender persons are going through when they are in the medical care. Through 

tests with transgender people, relatives to transgender people and others, along 

with surveys with transgender people in medical care, I have discovered a gap. The 

aim of this work and the draft proposal is to increase the knowledge of this matter 

and thereby increase the well - being of transgender people in the medical care. 
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Förord 

 

 

Många personer runt omkring mig har varit betydelsefulla för genomförandet av 

detta examensarbete. Några av dem tänker jag nämna här.  

 

Min handledare har varit ett viktigt stöd och inspiration för mig genom hela 

arbetsprocessen. Tack! 

 

Mina respondentgrupper och andra som provat spelet har kommit med flera 

intressanta synpunkter och förslag till arbetet. Bland annat grannfamiljen, 

Transammans styrelse och Transammans Västerås idrottslag. Tack till er!  

 

Min sambo som kommit med bra förbättringar och idéer och som framförallt 

korrläst. Tack!  
 

Min familj som tålmodigt väntar på att jag ska bli social igen. Gracias! 

 

Min illustratör som tog sig an projektet direkt och levererade galant. Tack! 
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Inledning 
I den här inledningen presenterar jag bakgrund, syfte, frågeställningar, 

avgränsningar, definition av begrepp samt en beskrivning av målgruppen.  

Bakgrund 

Antalet personer som söker sig till vården för sin könsdysfori ökar kraftigt. På 

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna i Stockholm har ansökningarna i antal varje 

år sedan 2013.  

 

 
Bild 1. Graf över hur ökningarna har sett ut. (Kraftig ökning av könsdysfori bland 

barn och unga, 2017) 

 

Vårdsystemet har svårt att följa med i den snabba utvecklingen och det blir långa 

köer till den redan omständliga vårdprocessen. De allra flesta är generellt inte 

insatta i hur processen ser ut och hur den påverkar transpersoner. Enligt en 

undersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde 2015 så har fler än var 

tredje transperson i enkäten allvarligt övervägt att ta sitt liv (Hälsan och hälsans 

bestämningsfaktorer för transpersoner, 2015). Varannan transperson har upplevt 

kränkande behandling under de senaste tre månaderna innan undersökningen 

gjordes och undviker att göra vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för 

kränkande behandling och diskriminering. 
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De flesta transpersoner känner sig otrygga och är rädda. Var femte transperson har 

blivit utsatt för fysiskt våld på grund av sin identitet och var tredje har blivit utsatt 

för psykiskt våld (Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner, 

2015). Transpersoner har lågt förtroende för de instanser i samhället som ska 

skydda och vårda, exempelvis räddningstjänst, socialtjänst och vården (Hälsan och 

hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner, 2015). Detta leder till att 

transpersoner har ett lågt grundmående redan innan de söker sig till vården som de 

har extremt lågt förtroende för. Därför behövs förståelse för situationen som 

transpersoner befinner sig i när de söker vård. 

 

Flera försök att förklara och redovisa detta har funnits genom artiklar, siffror, 

tabeller, personliga berättelser i sociala medier, biografier, dokumentärer osv. 

Enligt Kroksmark (2006) är människor är olika, har olika sätt att ta till sig kunskap 

och går fram i olika takt. Det saknas ett mer taktilt sätt att ta till sig den här 

kunskapen. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur kunskapen kring transvården, och vad transpersoner går 

igenom i vårdprocessen, ska öka. Detta för att förbättra situationen för 

transpersoner och få personer runt om transpersoner att få upp ögonen för den svåra 

processen och väcka deras empati. En del av syftet är även att presentera ett 

gestaltningsförslag som svarar på informationsproblemet. 

Designlösning 
 

Min lösning är ett brädspel som är kunskapsgivande, underhållande och som får 

människor engagerade och väcker deras empati. Spelet ska gå ut på att ta sig 

igenom den snåriga vårdprocessen med den rollfigur som en får sig tilldelad och 

försöka ta sig till målet. Målet i spelet är att ta sig igenom hela spelplanen och till 

mållinjen som är att ”bli nöjd”. Att vara nöjd innebär i denna kontext att vara nöjd 

med både sin kropp och sin sociala könsidentitet, det vill säga, hur andra uppfattar 

en. Ett ord som används till detta är könskongruent. 

 

Spelifiering eller gamification är ett begrepp som innebär att man implementerar 

element från spelvärlden till en uppgift. Detta görs för att dra nytta av människans 

tävlingsinstinkt. Genom att dra nytta av detta så kan man öka motivation och 

engagemang för den fråga som man vill uppmärksamma (Domínguez et al., 2013). 

 

Enligt Johannes Hirv (2017) på Gothcon, ett av Sveriges största spelkovent, har 

brädspel de senaste 20-25 åren haft en stabil växande kurva. Med hundratals nya 
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utgåvor varje år har brädspel haft en stor variation i tema, speltid, design men 

också i kvalité. Intresset ökar ständigt och många subkulturer har bildats kring 

brädspel trots konkurrens från digitala spel. Enligt Hirv (2017) är detta mycket på 

grund av många småföretag har kunnat ta sig in på marknaden och konkurrera med 

de större etablerade företagen med hjälp av bland annat Kickstarter (Hirv, 2017). 

Kickstarter är en plattform som gör det möjligt att finansiera projekt med hjälp av 

gräsrotsfinansiering (Kickstarter, 2017). Gräsrotsfinansiering är när privatpersoner 

donerar pengar för att ett projekt ska kunna lanseras (Gräsrotsfinansiering, 2017). 

 

Arbetets mål är att utveckla ett koncept för kunskapshöjande, i form av ett brädspel 

där spelets deltagare går in i rollen av att vara transperson i vården. Därmed ökar 

kunskapen om denna process, hur den ser ut men även hur den kan kännas för den 

transperson som befinner sig mitt i processen. Enligt Raymond (2012) 

så är detta ”steg fyra” i processen att bygga upp ett spel. ”Steg fyra” innebär att 

spelaren utforskar spelvärlden. Spelaren ska sedan försöka att nå målet i 

spelvärlden genom att prova olika strategier, utforska olika vägar och försöka att 

anpassa sig till de förändrade villkoren som kommer ju längre spelet går 

(Raymond, 2012). 

 

Detta är endast ett spel för den som spelar men det avspeglar verkligheten för 

transpersoner som befinner sig i vården. 

 

Det är ett spel där spelaren får gå in i rollen som transperson i vården och 

därigenom lära sig mer, både kunskapsmässigt men också emotionellt.  
 

Mycket i spelet beror, precis som i verkligheten, på slump. Det finns chans- 

respektive riskkort likt Monopol där din rollfigurs öde kan ta en annan vändning.  

 

Dessa kort ska vara verkliga upplevelser och därmed spegla den verklighet som 

finns, exempelvis:  

o Din operation sköts upp i sista minuten, gå tillbaka fem steg.  

o Du kom ut för din familj som inte tog det bra och kastade ut dig 

på gatan, stå över ett kast. 

 

Och det finns även positiva saker som:  

 

o Du fick en återbudstid till din operation, gå fram tio steg. 

o Din farmor har köpt en binder till dig, gå fram tio steg. 
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Frågeställningar 
 

o Vilka tilltal, retoriska grepp och stilar kan användas för att nå målgruppen? 

 

o Hur kan man utforma texten i ett brädspel så att kunskapen ökar om hur det 

fungerar för transpersoner i transvården?  

 

o Vad är utmaningarna för texten i ett undervisande, upplysande spel som 

riktar sig till personer 13 år och uppåt? 

 

o Hur ska texten formuleras så att målgruppens intresse inte avtar? 

 

o Hur blir informationsmaterialet tilltalande och tillgängligt?  

 

o Hur kan text, formgivning och bild kombineras för att skapa ett 

inspirerande och informativt material? 

 
Målgrupp 

Min målgrupp är personer över 13 år. Spelet kommer därför att ha en undre 

åldersgräns på 13 år. Jag har valt att sätta åldersgränsen där delvis på grund av 

spelets komplexitet i både språk och innehåll, delvis på grund av att det är 

transpersoner över 16 års ålder som spelet handlar om. Processen för transpersoner 

under 16 år ser annorlunda ut. 

Avgränsning 

 

o Jag kommer inte att ha ett färdigt spel i slutet av 

examensarbetet, utan en spelbar prototyp. 
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o Regelboken kommer inte att vara formgiven. 

 

o Jag kommer inte att producera den pedagogiska handledningen 

som ska höra till spelet. 

 

o Jag fokuserar främst på tilltal och stil i texterna i spelet, den 

grafiska formen anpassas för att underlätta för läsaren. 

 

o Alla delar i spelet kommer inte att vara med, exempelvis alla 

karaktärskort, chans/riskkort eller måendemynt. Några 

exemplar av dessa finns dock med i prototypen. 
 

Definition av begrepp 

 

Binder, hjälpmedel för personer som önskar/behöver ha en platt bröstkorg. En 

binder är oftast en överdel i syntettyg som kan vara av olika längd, vanligast är att 

den slutar strax över naveln (Ny information på Transformering: Binding, 2015) 

 

Cisperson, ”En person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop 

enligt normen.” (Vad är trans, 2017). 

 

Felköna, att tillskriva någon fel kön, till exempel säga ”hon” till en transkille (100 

frågor om sex, 2016). 

 

Ickebinär, en könsidentitet som ställer sig bortom de binära könen. Det kan vara 

identifikation av båda, flera eller inga kön (Vad är trans, 2017). 

 

Köna, tillskriva någonting eller någon ett kön exempelvis toaletter eller 

omklädningsrum, där är det nästan uteslutande uppdelat i två kön (100 frågor om 

sex, 2016). 

 

Könskongruent, när det fysiska könet, det juridiska könet, könsidentiteten och 

könsuttrycket stämmer överens (Cisperson, 2017). 

 

Närstående, ”…människor som finns i vardagen även utanför transpersoners 

närmaste familj och vänner. Som exempelvis vården, skolan och arbetslivet.” 

(Transammans, 2017). 
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Transperson, person vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska 

kön hen tilldelades vid födseln och som bestämdes av hur dennas kropp såg ut och 

tolkades då. (Vad är trans, 2016). 

 

Transvänlig, något som är vänligt mot trans, exempelvis en transvänlig arbetsplats 

som har könsneutrala toaletter, enkäter med många alternativ under rubriken kön. 

 

Transkille, en kille som ansågs vara tjej vid födseln (Vad är trans, 2017). 
 

Transtjej, en tjej som ansågs vara kille vid födseln (Vad är trans, 2017). 
 

Transgears, transhjälpmedel, kan exempelvis vara binders för att få platt 

bröstkorg, packers för att fylla ut underkläderna, silikoninlägg för att få större bröst 

eller tuckers för att få platt underliv. 
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Tidigare studier 

Här presenterar jag några tidigare studier som gjorts inom ämnena transpersoner 

och speldesign. 

 

Tidigare studier inom ämnet transpersoner i vården i 
Sverige  

 

Den akademiska forskningen har varit begränsad, däremot har bland annat har 

Socialstyrelsen tagit fram många riktlinjer, baserade på deras egna studier, över vad 

som ska gälla vid vård av transpersoner, unga som äldre. De har även tagit fram 

mycket kunskapsstöd, där två är: God vård av vuxna med könsdysfori och God 

vård av barn och ungdomar med könsdysfori. Det är runt 40 rekommendationer i 

varje kunskapsstöd som baseras på undersökningar och forskning. Målgrupperna 

för dessa kunskapsstöd är yrken som jobbar inom vården men också de som fattar 

beslut kring hälso- och sjukvården. Dessa kan vara politiker, chefstjänstemän och 

verksamhetschefer. Socialstyrelsen har även tagit fram ett utbildningsmaterial för 

reflektion om bemötande och jämlika villkor som heter Att mötas i hälso- och 

sjukvård, som vänder sig till de som möter personer med könsdysfori i sitt arbete. 

Dessa tre är riktlinjer, stöd och tips till yrkesverksamma kring hur de ska bemöta 

transpersoner i sina arbeten. Hur de tog fram denna kunskap och studien bakom 

riktlinjerna finns bifogad i en bilaga som heter Metodbeskrivning och 

kunskapsunderlag (Metodbeskrivning och kunskapsunderlag, 2015). 

 

Frida Darj och Hedvig Nathorst- Böös genomförde för RFSL Ungdom, 

ungdomförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter, en intervjustudie om unga transpersoners livsvillkor. Den heter Är du 

kille eller tjej? (2010). Den handlar om att sex unga transpersoner berättar om sina 

liv och utmaningar de möter i skolan, vården, offentliga rummet och i familjen. 

RFSL ungdom har även tagit fram ett metodmaterial om normer i allmänhet och 

heteronormen i synnerhet som heter Bryt! (2006). Slutsatsen i denna rapport var att 

unga hbtqpersoner har många fler hinder i livet att möta än unga hetero- och 

cispersoner och därmed behöver mer insatser i samhället så som kunskapslyft och 

stöd i vardagen.  

 

Ungdomsstyrelsen (2010) har gjort en analys av hälsosituationen för homosexuella 

och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner som heter Hon hen han. 

Slutsatsen av denna rapport var att hälsosituationen för unga hbtq-personer var 

allvarlig och alarmerande och att en stor satsning måste ske då dessa personer mår 

så pass psykiskt dåligt. 
 

Andersson (2016) gjorde en litteraturöversikt kring transpersoners upplevelser av 
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vårdpersonalens bemötande inom den öppna hälso- och sjukvården. En av de 

många relevanta slutsatserna i den rapporten var okunskapen hos bland annat 

vårdpersonal har stor inverkan på transpersoner och gör att personalen brister i sitt 

bemötande. 
 

Gemensamt för alla dessa rapporter är att de har mynnat ut i olika tunga skriftliga 

rapporter. Andra sätt att visa på transpersoners situation i vården finns i 

dokumentärer, tv-program och både skönlitterära och faktaböcker. Flera har alltså 

varit inne på området transpersoner i vården.  

 

Tidigare studier inom ämnet speldesign 

 

Adrián Domínguez, Joseba Saenz-de-Navarrete, Luis de-Marcos, Luis Fernández-

Sanz, Carmen Pagés och José-Javier Martínez-Herráiz skrev år 2012 en 

vetenskaplig artikel om spelifiering med fokus på e-learning. Den heter Gamifying 

learning experiences: Practical implications and outcomes. Syftet var att 

undersöka om en grupp studenter blev mer motiverade att studera genom att 

spelifiera undervisningen. Genom att studenterna fick bekräftelse på att de gjorde 

bra ifrån sig medels poängsystem och konkurrens påverkades studenterna positivt 

både emotionellt och socialt, samt att studieresultaten förbättrades. 

 

 

Jim Thompson, Barnaby Berbank-Green och Nic Cusworth har skrivit boken The 

computer game design course – principles, practices and techniques for the 

aspiring game designer (2007) som visserligen främst handlar om att formge 

digitala spel så som data – och tvspel men som har vissa beröringspunkter med att 

formge brädspel. Exempel på detta författarnas fallstudie 1 där de undersöker 

spelstrukturen de kallar ”linjär struktur”. Den linjära strukturen innebär ett spel 

som har en fixerad väg där spelaren ska ta sig igenom och där hindren är fasta rent 

geografiskt i spelet och måste besegras för att komma vidare till nästa steg. Enligt 

författarna så resulterar denna linjära struktur på ett spel att formgivarna av spelet 

har mer tid att koncentrera sig på att varje sektion i spelet fungerar. Spelen blir 

därför oftast detaljrika, noga uträknade, erbjuder spelaren varierande utmaningar 

och som gör att spelaren kan spela i flera timmar. 
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Metoder 
Här presenterar jag de tre metoderna som jag har utgått ifrån. 
 
Intervjuer 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med ett antal spelexperter då 

jag vill ha en djupare förståelse kring brädspel. Enligt Holme & Solvang (1997) är 

det en fördel med kvalitativa intervjuer i detta fall då kvalitativa intervjuer går på 

djupet i ämnet, ger sammanhang och struktur. De löpande intervjuer med 

spelvetare som jag har valt är för jag ville veta vad spelexperter tycker gör ett spel 

underhållande, intressant och värt att spela för allmänheten. Dessa spelexperter är 

personer som arbetar till vardags med brädspel.  

 

Nedan är frågorna som ställdes i intervjuerna: 

o Hur ser marknaden för brädspel ut idag? Ser du att det går uppåt eller 

neråt, stadigt i mitten eller något annat? 

 

o Hur vanligt är det med brädspel som utbildande funktion? Exempelvis 

RFSU:s spel ”Snabbis”. 

 

o Är det vanligt att det är mycket fakta i brädspel?  

 

o Vad är utmaningarna med ett spel med målgruppen 13 år och uppåt?  

 

o När det gäller rollspel där rollfigurerna och deras egenskaper är viktiga, 

vad är viktigt att tänka på? 

 

o Hur behålls intresset levande genom hela spelet? Är nyckeln att ha många 

överraskningar eller väger innehållet mer? 

 

o Vilket är ditt favoritbrädspel och varför? 
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Enkätundersökning 

 

Målet med de kvalitativa enkäterna var att få underlag till spelet, både i form av 

rollfigurer och chans- respektive riskkorten. Därför skickade jag ut en enkät i flera 

forum på Facebook för transpersoner, från hela landet, som befinner sig i vården 

som fick berätta om sina processer. Genom enkäter kunde jag komma åt ett större 

urval av personer och var inte begränsad till ett geografiskt område vilket är viktigt 

för spelet. Personerna kunde ta god tid på sig att tänka efter och svara och kan 

dessutom vara anonyma (Bertram, 2009, s.4). Jag bad dem dock att önska sig ett 

karaktärsnamn. 
 

Undersökningen omfattade 24 respondenter.  
 

Av de tio frågorna var samtliga öppna frågor utan svarsalternativ för att 

respondenterna skulle få svara med sina egna ord. Detta för att ge spelet så mycket 

autenticitet som möjligt. 

 

Nedan är enkätfrågorna som skickades ut: 

 

o Vilket karaktärsnamn vill du ha? 

 

o Vilken stad bor du i? 

 

o Vilken könsidentitet har du? (Kan vara flera.) 

 

o Vilket/vilka pronomen har du? 

 

o Vilken ålder har du? 

 

o Hur var ditt mående i början av din vårdprocess? (Här fanns en 

skala där 1 var det lägsta och 10 det högsta.) 

 

o Vilka vårdinsatser behövde/behöver/vill du ha? (Här fanns sex 

svarsalternativ: hormoner, nedre operation, logoped, 

samtalsstöd, masektomi och laserbehandling.) 

 

o Berätta om två positiva saker och två negativa saker som hände 

dig under vårdprocessen. 
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o Tycker du att din boendeort har spelat någon roll för hur vården 

fungerat för dig? Varför/Varför inte? 

 

o Kontaktuppgifter (Ifall jag skulle ha några följdfrågor.) 

     

Utprovning 

 

Jag valde att använda mig av utprovning som metod då jag ville praktisera 

deltagande design. Deltagande design går ut på att involvera målgruppen i 

designprocessen (Martin & Hanington 2012, s.128). På så sätt är målgruppen med 

och tar fram den slutgiltiga designen på artefakten genom att ge sina synpunkter, 

tankar och idéer. Det innebär att det, beroende på vilka utprovningsgrupper som jag 

hade, vilka individer som fanns i de grupperna, samt relationen mellan individerna, 

påverkar i hög grad på hur artefakten till slut blev (Martin & Hanington 2012, 

s.128). Detta sätt är samma som spelmakare som formger dator och tv-spel gör i sin 

”preproduction” fas, dvs de har en färdig prototyp/demo som de sedan testar på 

olika målgrupper (McCarthy et alt, 2005).  

 

När ett utkast till gestaltning är klart provade jag gestaltningen på grupper med 

respondenter för att få syn på vad som fungerar och vad som inte fungerar med 

gestaltningen. För att göra detta effektivt gav jag användarna tillgång till 

gestaltningen och sedan gav jag kontrollfrågor för att se om användarna förstått 

gestaltningen korrekt (Meldert, 2017).  Mitt mål var att ha fyra respondentgrupper: 

  

En grupp med transpersoner 

En grupp med brädspelsintresserade 

En grupp med närstående till transpersoner 

En grupp utan förkunskaper om trans 
 

Jag hade med dessa grupper för att få in så många aspekter som möjligt med tanke 

på den breda målgruppen samt att jag använde mig av deltagande design. 
 

Utprovningarna gick till så att deltagarna samlade runt ett bord. Idén och reglerna 

presenterades och de fick även veta att jag inte skulle att vara med i spelet utan 

istället iaktta och anteckna kommentarer, tankar och reaktioner som uppstod. 

 
Metodkritik  
Det kan finnas en baksida med att använda sig av enkäter och det kan vara att det 



 16 

inte finns någon hjälp för respondenterna ifall de skulle ha några frågor (Bryman, 

2008). 

 

Genom att använda mig av kvalitativa intervjuer och inte kvantitativa så kan det 

tänkas att avspeglingen av verkligheten inte är tillräcklig då det är färre 

respondenter (Holme & Solvang, 1997). Men då jag velat gå in på djupet så var 

kvalitativa intervjuer mer fördelaktiga för detta projekt. 

 

Att använda sig av utprovningar med deltagande design kan tänkas vara en 

chansning om en inte får tag på en tillräckligt bredd av respondenter, men jag anser 

att bredden och storleken på utprovningsgrupperna var tillräcklig för detta projekt. 
 

Etiska ställningstaganden 
De flesta studier som har människor som forskningsobjekt har etiska dilemman 

(Holme & Solvang, 2011) och så också denna studie. Därför är det viktigt att 

tystnadsplikten måste iakttas och att användarna ska förstå vad de ger sig in på när 

de svarar på mina enkäter. Det är till exempel av största vikt att mina enkäter inte 

har snäva könskategorier då det klingar illa med målgruppen. 
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Teorier 
Här presentera jag den teorin som jag har utgått ifrån. 
 
Retorik 

Disposition är en av retorikens läror som handlar om hur en lägger upp ett tal 

(Lindqvist, 2008). Det kan handla om argumenterande tal, övertygande tal m.m 

(Lindqvist, 2008) men det kan självklart appliceras på text eller annan form. Enligt 

dispositionens konst kan ett bra tal innehålla åtta punkter: 

 

o Inledning 

o Bakgrundteckning 

o Dispositionen 

o Förslag 

o Motbevisa motståndarens argumentation 

o Sammanfattning 

o Avslutning 

(Lindqvist, 2008) 

I inledningen är det enligt Lindqvist (2008) viktigt att väcka intresse. Detta kan 

göras bland annat göras genom att ta upp något dramatiskt eller personligt. Det 

dramatiska kan innehålla något upprörande, hotande eller humoristiskt.  

Genom att väcka intresse och att ta upp något personligt, exempelvis genom 

personliga erfarenheter som haft stark påverkan, fångas intresset effektivt och 

snabbt (Lindqvist, 2008). 

 

Stil och tilltal 
Stilistik är enligt Lagerholm (2008) läran om stil och kan ses som kittet som håller 

samman innehåll, form och verkan. Syftet med att använda sig av stilistik kan vara 

att påverka mottagaren av en text, inte genom vad som sägs, utan hur det sägs. Hur 

något ska framföras beror i hög grad på vilka det ska framföras till (Lagerholm, 

2008). Exempel på begrepp inom stilistiken: 

 

o Stildrag är enligt Lindkvist (2008) en av textens egenskaper. Detta kan 

exempelvis vara dramatisk, högtidlig eller talspråkig. Dessa ord för att 

beskriva textens stildrag kallas i sin tur för stilmarkörer. 

 

o Stilmarkör kan vara ett ord eller en mening som ändrar stilen i texten. 

Exempel på detta kan vara hur meningarna i en text är formade rent 

dispositionsmässigt. Dessa stilmarkörer ger texten en egenskap som i 

föregående text benämndes som stildrag. 
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Formgivning & tillgänglighet 
För att mottagaren av ett informationsmaterial ska ta till sig informationen kan det 

hjälpa att göra materialet så lockande och begripligt som möjligt (Bergström, 

2009). Detta görs effektivt med formgivning i form av arrangemang av text, bild 

och andra grafiska element (Bergström, 2009). 

 

Färgkodning 
Att välja rätt färg är en viktig del i formgivningen och kan ha stor påverkan på hur 

informationen upplevs (Bergström, 2009). Olika färger upplevs på olika sätt 

beroende på vem som tittar men färgerna har enligt Bergström (2009) samma 

effekt på människor. Exempelvis ska så kallade varma färger så som röd och 

orange aktivera människor och få dem att arbeta hårdare (Bergström, 2009). 

 

Att färgkoda kan vara ett effektivt sätt att öka både koncentrationen, motivationen 

och minnena (Pettersson, 2002). Bergström (2009) menar att detta beror på att 

bilder i färg samt andra grafiska elements färg inbjuder mottagaren att ta del av 

innehållet. Petterson (2002) skriver att för att färgkodning ska ske så är det optimalt 

och mest effektivt om en färgkodning inte innehåller mer än sex olika färger. 

Typografi 

Typografin är enligt Bergström (2009) läran om hur bokstäver ser ut, hur de 

används och var de används. 

 

Det finns i dagsläget två teckensnittfamiljer; antikvor och sanserifer. Antikvorna 

innehåller serifer vilket kan beskrivas som basstreck i bokstaven. Detta är en rest 

från tiden då bokstäver trycktes med kopparstick. Detta är det typsnitt som är lättast 

att läsa på tryckt material (Bergström, 2009). Sanseriferna innehåller inte serifer 

vilket uppkom som en reaktion mot antikvorna och uppkom under funktionalismen 

(Bergström, 2009). Dessa typsnitt gör sig bäst, enligt Bergström (2009), på skärm 

eller i rubriker. 

 

Enligt Lagerholm (2008) blir det lättare för mottagaren att läsa en text om 

typsnittet är anpassat till det medium det verkar i samt om typsnittet har sitt 

anpassade radavstånd och storlek. 

 

Kapitäler är så kallade specialtecken som är versala bokstäver men i samma storlek 

som gemener, vilket gör att det blir ett mjukare och lågmäldare sätt att utmärka 

något i texten (Bergström, 2009). 
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Gestaltningsförslag 
Här presenteras gestaltningsförslaget som varit till grund för utprovningarna. 

 

Hela spelet är baserat på verkligheten. Alla berättelser i spelet är verkliga och är 

baserade på de enkätsvar som jag fått in. Här nedan följer de texter som ska möta 

spelarna när de öppnar spelet.  

 

Spelet har ett arbetsnamn: Transcistor. Detta är en ordlek som kan tolkas på många 

sätt. Det innehåller orden ”Trans” och ”Cis” vilket är ord som förekommer i spelet. 

Namnet kommer från ordet ”Transistor” vilket betyder signalförstärkare, vilket är 

min förhoppning att detta spel ska fungera som.  

 

Spelet 

Innehåll: 
 

 1 st spelplan uppdelat i tre delar som hakas fast med hjälp av magneter på sidorna. 

 

              
Bild 2 & 3. Spelplanen. 

 

8 st spelpjäser 

 

 
Bild 4. Spelpjäser. 
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25 st rollfigurskort 

 

 
Bild 5. Tidig version av ett rollfigurskort. 
 

 

1 st tärning 

 

 
Bild 6. Tärning. 
 

25 gånger 3 st chans- respektive riskkort  

 

 
Bild 7. Tidig version av ett chans - respektive riskkort. 
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Ordlista:  
Se bilaga 1. 

 

Spelidé 

I Trancistor – spelet där du får gå i en transpersons skor och ta dig igenom 

transvården. Det finns många snurror och vägarna ser helt olika ut. Ditt öde kan ta 

tvära vändningar beroende på vad som händer i ditt liv och vilken väg du får ta.  

Förberedelser 

Lägg fram spelplanen och klicka ihop dem med hjälp av magneterna på sidorna. 

Det rosa fältet är startfältet, sedan följer det vita fältet och sedan det blåa fältet. 

Placera chans- respektive riskkorten vid sidan av det färgblock de tillhör. Välj 

varsin spelpjäs. 

 

 
Bild 8. Hela spelet utlagt och klart för att spela. 

Spelets gång 

 

Rollfigur 

Du drar ett rollfigurskort ur högen och utifrån denna vet du hur mycket 

startmående du har och vilken startväg du ska ta. Alla spelare ställer sin spelpjäs 

vid sin startväg och spelet kan börja. 

 

 

Ifylld ruta 

Om du hamnar på en ifylld ruta tar du ett chans/risk kort, läser upp det högt och 

följer det som står. 
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Bild 9. En ifylld ruta. 
 

 

Flyttruta 

Hamnar du på FLYTT-rutan har du möjlighet att byta väg. Du ska i förväg 

bestämma vilken väg du tänker flytta till och säga den högt. Sedan slår du 

tärningen. Får du den siffra som motsvarar vägen du vill flytta till genomför du 

flytten. Om du får en annan siffra får du stå kvar. 

 

 
Bild 10. En flytt-ruta. 
 

Din plats i kösystemet 

Du kan inte gå om andra spelare. Står du exempelvis två steg bakom en annan 

spelare och slår en sexa på tärningen så kan du bara gå så att du hamnar på rutan 

bakom den spelaren som är före dig. Spelare kan inte stå på samma ruta. 

 

  
Bild 11. Exempel på en kösituation. 
 

Vem vinner? 

Den spelare som har flest måendemynt och har kommit i mål vinner. Din rollfigur 

är nöjd! 
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Text 
Jag har haft spelet Monopols chanskort som inspiration och har haft dessa i åtanke 

under skrivandet av texterna till spelets chans- respektive riskkort. Monopols kort 

är korta och koncisa, delvis på grund av det lilla formatet. De är ofta uppbyggda 

med två meningar där den ena meningen är själva handlingen och den andra är 

konsekvensen av handlingen. 

 

Eftersom jag har mer information än vad Monopol har med på sina kort har jag, 

mestadels, två meningar med handlingen och en mening med konsekvensen. Jag 

använder mig av samma du-tilltal som i Monopol för att engagera läsaren och göra 

läsaren mer delaktig (Forsberg, 2010). Detta även för att locka fram medkänsla och 

empati vilket är ett av målen med spelet. Enligt Lindqvist (2008) är det effektivt att 

väcka mottagarnas intresse med tre ting. Lindqvist tar som exempel upp något 

aktuellt, drastiskt eller personligt. Dessa tre ting har jag försökt gå efter i texterna 

på chans - respektive riskkorten. 

 

 

Här nedan följer de texter som finns i de kort som jag producerat, baserat på de 

enkätsvar jag har fått in: 

 

Negativa kort (riskkort som gör att du förlorar i mående och/eller går tillbaka i 

processen): 
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Bild 12. Exempel på en tidig version av ett riskkort. 

 

Du ska göra en undersökning av könsorganen, trots att andra inte behöver. 

När du vägrar får du inte gå vidare i processen. 

 

Du blir *felkönad på din arbetsplats. Chefen fixar därför så att personalen 

får en transutbildning. 

 

Din lärare vill att du ska träffa någon kunnig att prata med men dina 

föräldrar hävdar att ”detta är en fas”. 

 

Ditt hemlandsting betalar inte den långa resan till utredningsteamet. 

 

Ditt försäkringsbolag anser att trans är ”särskilda villkor” så du står nu utan 

försäkring. 

 

Din utredning har pausat av för dig oklar anledning. 

 

Din läkare kommenterar ditt smyckesval och du känner dig tvungen att 

överdriva din könsidentitet för att läkaren ska tro dig. 

 

Du går till frisören som ”feminiserar/maskuliniserar” din frisyr mot din 

vilja och tar sedan betalt efter det kön hen *könar dig i. 
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Din läkare pressar dig till ett namnbyte trots att du inte är redo för att 

”annars kommer du inte vidare i processen”. 

 

Du måste betala dubbla kostnader på apoteket för att dina recept inte 

överförs till ditt nya personnummer. 

 

Du söker jobb och måste fylla i jobbets enkät för att ansöka. Den första 

obligatoriska frågan är om du är kvinna eller man. 

 

Din partner säger att hen ”inte tänder på dig längre” och gör slut. 

 

Du kan inte flytta hem igen efter examen för då åker du ut ur kösystemet. 

 

Du har för högt *BMI för att få träffa en läkare på utredningsteamet. Din tid 

avbokas utan din vetskap. 

 

Du har halsfluss och går till din vårdcentral. Du blir uppropad med fel namn 

och genom hela läkarbesöket frågas du ut om ditt underliv. 

 

Ditt närmaste utredningsteam har en väntetid på ett år. 

 

Du har gått till *BUP i ett år och remissen har inte skickats. Du skickar då 

en egenremiss och blir kallad samma vecka. 

 

Du är på vårdcentralen för att berätta om ditt nya personnummer. Du får 

höra: ”Varför har du bytt!? Det blir väldigt förvirrat för alla här!” 

 

Din nära vän som också är trans står inte ut längre och tar sitt liv. 

 

Din chef “känner sig inte bekväm” kring transpersoner och avskedar dig. 

 

Ditt dopnamn användes när läkaren ropade upp dig i väntrummet. Du 

reagerade inte på det eftersom det var länge sedan du bytte namn, och 

missade din läkartid. 

 

Du ringer till *BUP för att få en tid att prata om din könsidentitet. *BUP 

svarar att de inte kan något om trans och tar inte emot dig.  

 

Vårdcentralen vet inte vart de ska skicka din remiss, så den blir liggande 

utan din vetskap. 
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Trots att du redan behandlas för ångest och självskadebeteende hos *BUP 

så skickas ingen remiss till utredningsteam. 

 

Hormonerna ger dig njurproblem. Du måste avstå från hormoner tills 

läkarna hittar en lösning. 

 

En utredare kommenterar ditt utseende och hävdar att du “måste 

kompensera för att naturen inte är med dig”. 

 

 

Både negativa och positiva kort (Exempelvis kan detta vara att du mår sämre men 

går fram i processen): 

 

 
Bild 13. Exempel på en tidig version av ett blandat chans – respektive riskkort. 

 

 

På grund av utredningen dras ditt liv upp till ytan. Det gör att dysforin blir 

högre MEN du lär dig nya saker om dig själv. 

 

Din närmaste familj accepterar inte trans och kastar ut dig. MEN din 

morbror tar in dig hos sin familj. 

 

Du har fått ditt nya personnummer! MEN eftersom du nu räknas som 

”nyfödd” i alla register så kan du inte ta banklån. 
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Remissen till hormonläkaren glömdes bort. Du ringde och tjatade och nu 

har den äntligen skickats. 

 

 

Positiva kort (chanskort som gör att du vinner i mående och/eller går fram i 

processen): 

 

 
Bild 14. Exempel på en tidig version av ett chanskort. 

 

De flesta i ditt team är förstående och trevliga och du känner dig trygg med 

dem. 

 

Din kollega har sett till att de *könade toalettskyltarna på arbetsplatsen byts 

ut. 

 

Du skickade en egenremiss till det team du helst ville komma till och du 

kom dit! 

 

Du kommer ut för din partner som är stöttande och hjälper dig med att 

komma ut för andra. 

 

Du engagerar dig i en ideell transorganisation och får därigenom nya vänner 

med liknande erfarenheter. 
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Du får en ny vän när du sitter i väntrummet hos utredningsteamet! 

 

Du kommer ut som trans och omgivningen tar detta bra. 

 

Din kontakt i din hemregion tar dig och dina tankar på allvar och skickar 

remissen till teamet som de ska. 

 

Du byter tilltalsnamn och din omgivning har lätt att anpassa sig efter nya 

namnet. 

 

Din husläkare skickar din remiss samma dag som ditt besök. 

 

Din läkare och psykolog på teamet känns proffsiga och kunniga och tvivlar 

inte på dig. 

 

Receptionisten på teamet är trevlig och kunnig. 

 

En massör i din stad har genomgått en utbildning och blivit transvänlig. 

 

Du har hittat andra transpersoner på sociala medier som delar med sig av 

tips, pepp och stöd. Du får nya vänner. 

 

Busschauffören använder rätt pronomen om dig! 

 

Du bad om att få ett eget rum att byta om i på träningen och du fick det! 

 

Utredningen går förhållandevis snabbt och du mår mycket bättre! 

 

Du kommer ut för dina närstående som tar det bra! 

 

Din farmor har köpt *transgears åt dig! 

 

Dina föräldrar har gått i samtalsgrupp och fått ett direktnummer till ett team 

av de andra närstående. 

 

Regeringen har beslutat att ge skadestånd till de transpersoner som blivit 

tvångssteriliserade. 

 

Trans får mer uppmärksamhet i media och fler transpersoner vågar komma 

ut. 
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Regeringen beslutar att utreda om diagnos på transpersoner behövs. 

 

 

Alla texter på korten är analyserade i LIX. Läsbarhetsindex, förkortat till LIX, är en 

textmetod som räknar antal korta ord och meningar. Många korta ord och meningar 

ska göra texten lättare att läsa. Mina texter är analyserade i LIX-verktyget där 90 % 

får indexet 33 eller 34 vilket räknas som lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 

(LIX). Resterande 10 % fick indexet 42 eller 43 vilket räknas som medelsvår, 

normal tidningstext (LIX). Att ha ett lågt LIX-värde är inte alltid till fördel för 

textens läsbarhet enligt Lagerholm (2008) eftersom LIX inte tar hänsyn till stilen i 

texten. Men då jag utgått från Monopols korta texter, samt efter resultaten av 

intervjuer med spelkunniga och utprovningarna så har jag ändå valt att hålla mitt 

index lågt. Det är även en fråga om disposition och platsbrist i det lilla formatet. 
 

Det kommer att förekomma vissa facktermer samt termer som används i 

transcommunityt som måste förklaras. Dessa kommer att få en egen ordlista som 

följer med i spelet och som får läsas vid sidan av (se bilaga 1). Dessa ord och 

facktermer kommer att märkas med en asterisk för att spelarna ska förstå att en 

förklaring finns. Anledningen till att jag använder mig av dessa ord är:  

 

1. En förklaring av facktermer skulle ta upp plats på de redan begränsade korten. 

Utrymmet på korten räcker inte till. Exempel på facktermer kan vara: egenremiss, 

utredningsteam och förkortningar för ungdomsmottagning och barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

 

2. Orden som används i transcommunityt finns kvar av delvis samma anledning 

som facktermerna, det begränsade formatet. Den andra anledningen till att dessa 

finns kvar är för att dessa ord bidrar till förståelse och höjer kunskapen till trans. 

Exempel på ord som används i transcommunityt kan vara: felkönad, att köna och 

transgears.  
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Formgivning 

 

Spelplanen 
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Bild 15. Spelplanen. 

 

Spelplanen är utformad i klassiskt brädspelsmanér med runda ”steg” där spelaren 

går fram. Detta för att illustrera en väg framåt. En trekant med en siffra på markerar 

vilken väg det är. 

 

Färg 
Det finns tre olika fält som är representerade med tre olika färger: rosa, vit och blå. 

Dessa tre färger och nyanser är valda utifrån att transflaggan som har just dessa tre 

färger och nyanser. Att det vita fältet är grönt i de första utprovningarna beror på 

förseningar med illustratören.  
 

 
Bild 16. Transflaggan. 

 

Färgerna i flaggan representerar: traditionellt rosa för flicka, traditionellt blått för 

pojke och vitt för ickebinära (Utredningsteam, 2017). 
 

Det rosa fältet i mitt spel representerar vägen till att få remissen skickad till ett 

utredningsteam. De flesta transpersoner befinner sig då inom primärvården som 

exempelvis vårdcentral, psykiatriska mottagningen eller barn- och 
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ungdomspsykiatriska mottagningen (Utredningsteam, 2017). 
 

Det vita fältet representerar utredningstiden då transpersoner genomgår en olika 

lång utredning för att till slut få en diagnos (Könsutredning steg för steg, 2017). 
 

Det blåa fältet representerar tiden efter att diagnosen är satt. Då börjar det skickas 

remisser till olika instanser beroende på vilket behov transpersonen har. Det kan 

vara remiss till logoped, operationer och hormonläkare (Könsutredning steg för 

steg, 2017). 
 

Jag har valt att använda mig av färgkodning för de olika fälten för att färgkodning 

ökar koncentrationen, motivationen och minnet (Petterson, 2002). Petterson (2002) 

menar även att för att en färgkodning ska vara optimal och effektiv så bör det inte 

finnas mer än sex färger vilket gör att mina tre färger borde vara lätt att ta till sig. 
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Chans- respektive riskkort 
Eftersom texten på varje kort är begränsad till, oftast, två meningar går jag efter 

Hellmarks (2006 s. 26) tes om att en antikva passar bäst som typsnitt för texterna. 

Hellmark (2006 s. 26) menar att just antkvikor passar eftersom det är det typsnittet 

som läsare är vana vid att läsa. Dock menar Hellmark (2006 s.27) att vid kortare 

texter används med fördel sanserifer men då syftet med texterna i spelet är att 

texten ska bli förstådd och uppläst på ett problemfritt sätt så väljer jag att gå på det 

typsnitt som allmänheten är van vid. 
 

 
Bild 17. Exempel på en tidig version av ett chans- respektive riskkort 
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Rollfigurer 

Enligt Måns Andersson (2017) på spelföretaget World of Boardgames så bör inte 

rollfigurerna ha en sådan stor komplexitet när spelet vänder sig till ovana 

brädspelare. Då är det viktigare att rollfigurerna fastnar snabbt och är lätta att 

komma ihåg. Därför har jag valt att göra rollfigurerna väldigt basala där 

grundinformationen med namn, stad, identitet, behoven samt illustrationen får ta 

plats. Behoven illustreras av staplar, som ska representera mängd. Alla rubriker är 

skrivna i kapitäler delvis på grund av att formatet är knappt men också för att 

utmärka dessa rubriker på ett effektivt men ändå lågmält sätt (Bergström, 2009). 

Bergström (2009) menar att kapitäler är som allra effektivast i tryckt form. 

 

 
Bild 18. Exempel på en tidig version av ett rollfigurskort. 
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Måendemynt 

Måendemynt anges i kapitäler i chans- respektive riskkorten. Jag ville markera att 

måendemynten var mer än bara ett ord och att det är ett nyckelord eller namn inom 

detta spel. Jag provade att ha versaler först men visade sig inte ge den effekt jag 

ville ha när jag visade upp det för andra. Att ha ordet i ett annat typsnitt signalerade 

visserligen att det stack ut men det blev alldeles för skilt från resten av spelet. Att 

använda endast versaler visade sig inte fungera heller. Jag ville få ordet att stå ut 

men samtidigt flyta in bland gemenerna (Typografiska val, 2011) och ge en 

behagligare ordbild. 
 

 

  
Bild 19. Prototypen på måendemynten. 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

Resultat av utprovning 

 

Utprovning 1 
Respondentgruppen med brädspelsintresserade var en grupp på tre respondenter 

med hög förkunskap om brädspel och varierande grad av förkunskap om trans i 

vården. Nedan följer de reaktioner och tankar som gruppen hade, uppdelade i 

rubriker. 

 
Text 
 
• Rollfigurerna skulle läsas upp för resten av gruppen så att alla spelare kunde ta del 

av alla rollfigurer. 

 

• Många av orden som har asterisk som är fackord eller ord som används inom 

transcommunityt, behövde förklaras, vilket visade att ordlistan behövdes. 
 
Känslor/reaktioner 
• När det första kortet lästes upp kom blev det en skrattreaktion åt absurditeten i 

den situationen som lästes upp men ju längre spelet blev stämningen mer dämpad. 

När spelet var slut kände sig alla tre respondenter nedstämda och en av 

respondenterna angav att hen mådde psykisk dåligt. Hen kommenterade: ”Jag 

trodde att jag hade koll på trans, men uppenbarligen inte.” 

 

• Två av respondenterna önskade mer bakgrund om rollfigurerna för att kunna 

identifiera sig mer med rollfiguren. En av respondenterna tyckte bättre om när 

rollfigurerna var avskalade så att respondenten själv kunde fylla i det som 

saknades. 

 
Praktiskt 
– Respondenterna var osäkra på var spelpjäsen skulle börja. Var det på första rutan 

eller var det på den triangel med vägsiffran på? 
 

– Det fanns ingen regel om vem som börjar men det vanligaste, enligt 

respondenterna själva, var att den som var yngst började, och då yngst enligt den 

rollfigur en fått sig tilldelad. 

 

– Det var övervägande negativa händelser i spelkorten, vilket gjorde att måendet 

snabbt sänktes och var svårt att få upp igen till slutet. Det slutade med att 

rollfigurerna mådde sämre i slutet än vad de hade gjort innan, vilket inte stämmer 

med verkligheten. 
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+ Ett förslag om att få bonusmående vid de stora milstolparna (Komma in på 

utredningen, diagnos och att gå i mål). Detta stämmer överens med verkligheten 

och är ett bra sätt att stanna upp och reflektera kring vårdprocessen. 
  

– Flyttrutan kändes för flyktig för respondenterna och de önskade att det var tre 

rutor i rad så att chansen ökade något att kunna få byta väg. 
 

– Mynt som valuta tyckte respondenterna var praktiskt problematiskt då det även 

handlade om en stor mängd mynt. Det kom förslag om att byta till en mätare likt en 

termometer istället samt att inte ha så högt eller lågt värde i korten. 
 

– Det uppkom flera kort där samhället blev transvänligare och rollfiguren fick öka i 

mående men som inte tog rollfiguren fram i processen. Exempelvis: “Din chef 

ordnar så att arbetsplatsen får en transutbildning.” Detta tyckte respondenterna 

borde visa sig positivt spelet i någon form varpå idén men samhällsmätaren kom 

upp. Samhällsmätaren skulle då vara en måendemätare fast endast för samhället. 
 

– Vissa vägar var problematiska rent grafiskt och därför tog mycket längre tid att ta 

sig igenom än de andra. Detta är visserligen meningen då det stämmer överens med 

verkligheten men en av vägarna var för svår och tog för lång tid i spelet. 
 

+ Ett förslag var att få behålla de kort en fått för att sedan i slutet kunna se hela sin 

resa och vad det var som gjort att en gick i mål med det måendet en fick.  
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Utprovning 2 

Respondentgruppen med transpersoner var grupp på tio personer med varierande 

förkunskaper om brädspel och hög förkunskap om trans i vården. Här 

introducerades mätare istället för mynt, samhällsmätaren, bonusen i de stora 

milstolparna och nya större karaktärskort med mer bakgrundsinformation om 

rollfiguren. 

Text 

– Flera av respondenterna stakade sig när de läste upp korten. 

 

– Respondenterna tyckte att uttrycket “stå över ett kast” skulle bytas ut till “vänta 

en månad till” för att markera att detta är kopplat till tid. 

 

Känslor/reaktioner 
+ När korten lästes upp uppstod igenkännande skratt och genom hela spelet infann 

sig en munter stämning trots de många negativa berättelserna. 

 

• Att stå i kö, som uppstod på en av vägarna, upplevdes som “Precis som på 

riktigt!” och var frustrerande för de spelare som inte kunde röra sig innan spelaren 

längst fram gick fram. Här visades sig även längtan att flytta (byta spelväg) vara 

stor vilket speglar verkligheten bra. 

 

+ När korten lästes upp associerade respondenterna till sina egna upplevelser och 

gav därför upphov till fler situationer som skulle kunna bli spelkort men också ett 

utbyte av erfarenheter med varandra. 

 

• En kommentar som kom var “Det går fort i måendet. Fort ner men också fort upp. 

Precis som på riktigt.” 
 

Praktiskt  
+ Vägarnas ändrade komplexitet gjorde att respondenterna kom snabbare fram.  
 

– Eftersom det fanns fler spelare på planen så uppstod det kö på flera av 

spelvägarna. Det stod fyra spelare på rad på en spelväg och kunde inte komma 

förbi varandra.  
 

– Eftersom det var flera spelare så var det svårt för respondenterna att hålla koll på 

vilken spelare som skulle stå över kast. De föreslog att ha någon slags markör för 

detta.  
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• Respondenterna föreslog att spelare kunde byta plats med varandra vid 

exempelvis återbesökstider. Om någon blir sjuk och inte kan ta sin operationstid så 

går den till någon annan. Då skulle den spelaren som “blev sjuk” byta plats med 

någon längre bak. Även detta återspeglar verkligheten bra. 
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Utprovning 3 

 

Respondentgruppen med närstående till transpersoner var en grupp på nio 

respondenter med varierande förkunskap om brädspel och varierande förkunskap 

om trans i vården. Nedan följer de reaktioner och tankar som gruppen hade, 

uppdelade i rubriker. I denna omgång introducerades att alla spelare får + 1 i 

mående om samhällsmätaren når upp till 10. 

 

Text 
– Respondenterna hade svårt att läsa vissa av korten och stannade upp innan de 

läste högt. 
 

Känslor/reaktioner 
+ Det var mycket igenkänning och det pratades mest om de närstående i korten. 

Exempelvis var en kommentar ”mina föräldrar är ju sämst!”. 

 

• En respondent fick ett kort där endast samhället fick poäng. Respondenten 

kommenterade ”Äh, jag bryr mig om mig, inte om samhället!”. 

 

• Två respondenter på samma väg fick gå tätt efter varandra hela spelet igenom då 

ingen av de kunde flytta. Detta resulterade i frustration hos den respondent som 

hamnade längst bak i kön. 

 

Praktiskt 
– Respondenterna hade några svårigheter med att ta sig fram på några av vägarna 

som innehåller många snurr. 
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Utprovning 4 
Respondentgruppen med låg förkunskap om trans var en grupp på sju respondenter 

med varierande förkunskap om brädspel. Nedan följer de reaktioner och tankar som 

gruppen hade, uppdelade i rubriker. 

 
Text 
• Respondenterna förstod inte fackorden eller transcommunity orden och fick 

därför titta i ordlistan. Några skrev upp orden för sig själva för att komma ihåg 

betydelsen. 
 

Känslor/reaktioner 
• Det var många reaktioner på situationerna i korten. En kommentar var: ”Men är 

det verkligen så här!?”. 

 

• En respondent ville byta väg då hen satt fast bakom en annan respondent på 

samma väg. Hen tyckte att ”spelet blir ju så tråkigt annars”. Andra respondenter 

påminde om spelets verklighetsförankring, vilket fick respondenten att uttrycka: 

”man fattar ju varför folk mår dåligt”. 
 

• Respondenterna var mer måna om att samhällsmätaren skulle gå upp för att själva 

få mående. De reflekterade kring att det var lätt för samhället att göra saker så att 

transpersoners mående går upp. 

 

Praktiskt 
• Respondenterna uttryckte att det borde finnas speciella platser på brädet för 

korten, likt monopol. 
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Resultat 

Här presenterar jag de resultat som blivit efter utprovningarna. 
 

Spelplanen 
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Bild 20. Slutgiltiga versionen av spelplanen. 

 

Jag har klippt ut banorna och klistrat på bakgrunden. Detta för att få känslan av att 

banorna sticker ut likt en relief. 

 

För att brädorna, som bakgrunderna är klistrade på, ska fogas ihop till en lång bana 

har jag satt magneter i skarvarna så att brädorna lätt kan sättas ihop och tas av. 

 

  
Bild 21. Spelplanen fogas ihop med hjälp av magneter. 

 

 

 



 44 

 

Måendemätare 

Då mynt skulle vara fysiskt omständligt så har dessa bytts ut mot en mätare. Att 

mäta sin framgång på ett termometerliknande instrument är ett vanligt element i 

spelvärlden och ett tydligt, effektivt sätt att visa spelarnas framsteg (Gamification, 

2012). 

 

Värdet har sänkts då det visade sig bli för mycket valuta att hålla reda på. På sidan 

av mätarna finns en pil eller gem som kan föras upp och ner för mätaren för att visa 

vart måendet är just då. Den högra illustrationen nedan på den första versionen av 

mätaren är en gratisversion som finns på internet och den högra mätaren är den 

som min illustratör gjort. Den gamla mätaren byttes ut delvis för att ha en 

kontinuitet genom hela spelet men också på grund av att färgen röd oftast brukar 

signalerar fara eller varning (Kulörer – symbolik, 2017), vilket inte är det som 

mätaren ska ge uttryck för då toppmåendet är högst upp där den röda färgen i 

nuläget är. 

                                                          

Bild 22. Gamla mätaren.  

 

 

Bild 23. Nya mätaren gjord av 

illustratören. 



 45 

 

Samhällsmätare 

Efter första provgruppen kom det fram ett förslag på att samhället också skulle ha 

en mätare som visade hur transvänligt samhället blir eller inte blir.  

 

 
Bild 24. Samhällsmätaren.  
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Chans- respektive riskkort 
 

 
Bild 25. Exempel på en senare version av ett chans – respektive riskkort. 

 

Vissa texter var svåra för respondenterna i de olika testgrupperna att läsa högt. 

Därför har vissa ändringar gjorts i vissa av korten för att lättare kunna läsas upp 

högt men även lättare att förstå. 
 

Exempel, innan 

Du går till frisören som ”feminiserar/maskuliniserar” din frisyr mot din 

vilja och tar sedan betalt efter det kön hen *könar dig i. 

 

Exempel, efter 

Du går till frisören som gör din frisyr mer könsstereotyp mot din vilja och 

tar sedan betalt efter det kön hen *könar dig i. 

 

Jag har bytt ut ”Feminiserar/maskuliniserar” mot ”mer könsstereotyp”. 

 

Eftersom att måendemynten byttes ut mot en måendemätare fick även detta bytas 

ut i korten, samt att samhällsmätaren har lagts till. 
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Rollfigurer 

Första gruppen respondenter ville ha mer bakgrundsinformation om rollfigurerna. 

Därför producerade jag större rollfigurskort med mer bakgrundsinformation till 

nästa grupp respondenter. Den här gången var även illustrationerna till tre av 

rollfigurerna färdiga. 

 

    
Bild 26. Det utökade rollfigurskortet. 

Om upphovsrätt 

Eftersom jag själv saknar kunskapen och tekniken för att ta fram egna illustrationer 

eller bilder till min gestaltning, så har jag kontaktat en illustratör och gjort en 

bildbeställning. Alla illustrationer har därför illustratörens upphovsrätt. Han är 

själv är transperson vilket skulle innebära att hela spelet helt blir konstruerat av 

transpersoner och därmed ökar trovärdigheten och genuiniteten. 

 

Bild 27, 28 och 29 

Rollfigurerna Tore, Leo 

och Sara. 
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Slutsats 
 

Här presenterar jag svaren på de sex frågeställningarna som presenterades i 

inledningen. 

o Vilka tilltal, retoriska grepp och stilar kan användas för att nå 

målgruppen? 

 

Genom att använda mig av ett personligt tilltal, anpassat både textens och spelets 

uppbyggnad efter retoriska mallar samt att förklara fackord och communitytermer 

skapade jag ett utkast som visade sig nå ut till utprovningsgrupperna. Efter 

utprovningarna och genom mitt användande av den deltagande designen kom en 

del förbättringar och förslag som ytterligare bidrog till att anpassa spelet till 

målgruppen. Exempel på dessa förbättringar och förslag var exempelvis 

samhällsmätaren, att det på något sätt skulle illustreras att när samhället blir bättre 

eller sämre på transfrågor så påverkar det kraftigt transpersoners mående. Ett annat 

exempel var att utöka chansen att kunna flytta till en annan stad genom att lägga till 

fler flyttrutor. 

 

 

o Hur kan man utforma texten i ett brädspel så att kunskapen ökar 

om hur det fungerar för transpersoner i transvården? 

 

Genom de metoder och den kunskap som har samlat visas att det 

gestaltningsförslag som gett i detta arbete varit ett effektivt sätt att öka kunskapen 

kring transpersoner i transvården, både för personer med låg kunskap om trans och 

för personer som har väldigt mycket kunskap om trans. Exempel på detta är, 

förutom användandet av asteriskerna och ordlistan, att ha ett personligt tilltal som 

gör att spelaren känner att det verkligen är den som texten handlar om, att ha inte 

ha texttunga kort så att spelaren lätt kan ta till sig texten samt rent grafiska detaljer 

så som typsnitt, grad och användandet av kapitäler. 

 

o Vad är utmaningarna för texten i ett undervisande, upplysande 

spel som riktar sig till personer som är 13 år och äldre? 

 

Från utprovningarna har det visat sig att utmaningarna för texten har varit att 

balansera fackorden och termerna. Det ska båda vara kunskapshöjande och därmed 

ha kvar alla dessa ord men det ska samtidigt vara ett spel för en väldigt bred 
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målgrupp och måste kunna förstås enkelt av den målgruppen så att spelets syfte 

uppfylls. En lösning, som jag använde mig av, är att sätta asterisker på fackorden 

och termerna och skapa en ordlista som dessa ord går att söka upp i och därigenom 

läsa få mer information. Exempel på detta kan vara att en drar upp detta kort: 

 
Bild 30. Exempel på en senare version av ett chans – respektive riskkort. 

 

Här är ”felkönad” det ord som en slår upp i ordlistan och får där veta att: ”Att 

felköna någon eller någonting är att tillskriva fel kön. Det kan till exempel vara att 

benämna en transkille som hon fastän det är en kille.” 
 

o Hur ska texten formuleras så att målgruppens intresse inte 

avtar? 

 

Resultat från utprovningarna har visat att texten behöver vara uppbyggd enligt 

retorikens mallar, ha ett personligt tilltal som har autenticitet och som både är 

lättförståeligt för många samt ska innehålla ord/termer som gör att spelaren hela 

tiden lär sig något nytt. Exempelvis har det visats sig att ett användande av Du-

tilltal fungerar, att inte ha fler än två meningar på korten samt användandet av 

asteriskerna och ordlistan. 
 

o Hur blir informationsmaterialet tilltalande och tillgängligt? 



 50 

o Hur kan text, formgivning och bild kombineras för att skapa ett 

inspirerande och informativt material? 
 

Genom att använda teorier kring grafisk design har det visat sig vara effektivt att 

använda sig av färgkodning, använda sig av färgernas symbolik, ha med olika 

funktionsvariationer i beräkningen samt anpassa texten med hjälp av teorier kring 

typografi till att vara läsbar för många. Att lägga spelet på en nivå som många kan 

ta till sig och spela utan att behöva läsa på väldigt mycket innan är till stor hjälp för 

att göra materialet mer tillgängligt för den stora målgruppen.   
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Bilaga 1 – Spelets ordlista 

Agender, könsidentitet som inte alls relaterar till begreppet eller konceptet kön. 

 

Binder, ett hjälpmedel för personer som önskar/behöver ha en platt bröstkorg. En 

binder är oftast en överdel i syntettyg som kan vara av olika längd, vanligast är att 

den slutar strax över naveln. 

 

BMI, body mass index, metod för att via en persons vikt och längd beräkna om 

person är över-, normal- eller underviktig. 

 

BUP, förkortning för Barn- och ungdomspsykiatrin. 

 

Cisperson, person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt 

normen. 

 

Diagnos, beskrivning ett fastslagande av ett visst tillstånd. Den som lider av 

könsdysfori och har sökt vård för detta kan få en diagnos, vilket är ett måste för att 

remisser till andra vårdinstanser ska kunna skickas. 

Det finns idag tre diagnoser: ”transsexualism”, ”könsidentitetsstörning utan 

närmare specifikation” eller ”annan könsidentitetsstörning”. 

 

Egenremiss, när en person själv skriver en remiss som hen skickar till det önskade 

utredningsteamet. 

 

Felköna, att tillskriva någon fel kön. Det kan vara exempelvis vara att benämna en 

transkille som ”hon” fastän det är en kille. 

 

Flytt, flytt till den stad där utredningsteamet finns. Detta innebär att de mer 

populära utredningsteamen får fler sökande och väntetiderna blir längre.  

 

FTM, female to male, begrepp som ibland används för att beskriva en transkille 

eller en transmaskulin person. 
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Genderfluid, könsidentitet som flyter på könsskalan mellan de binära könen, som 

idag är kille och tjej. 

 

Hormoner, könshormonerna testosteron och östrogen ges ut vid behandling för 

könsdysfori. Alla människor har båda dessa hormoner naturligt i kroppen. 

 

Ickebinär, en könsidentitet som sätter sig bortom de binära könen. Det kan vara 

identifikation av två, flera eller inga kön. 

 

Köna, att tillskriva någonting eller någon ett kön, exempelvis könade toaletter eller 

omklädningsrum. 

 

Könsdysfori, att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön personen 

ansågs ha vid födseln. En vanlig form av könsdysfori är kroppslig könsdysfori; att 

delar av kroppen inte känns rätt eftersom de inte stämmer överens med 

könsidentiteten. 

 

Könsbekräftande behandling, samlingsbegrepp för olika sätt att korrigera 

kroppen så att den stämmer överens med personens könsidentitet, exempelvis 

hormonbehandling, kirurgi, hårborttagning med laser, röstträning med logoped.  

 

Laserbehandling, behandling som tar bort skäggväxt och annan behåring på 

kroppen. 

 

Logoped, yrkesbenämning på person som har behörighet att diagnostisera och 

behandla olika slag av ”språkstörningar”. Logopeder hjälper transpersoner med 

röstträning för att de ska få ljusare eller mörkare röst. Av testosteron blir rösten 

djupare av sig själv medan östrogen påverkar rösten väldigt lite – ibland inte alls. 

 

Masektomi, operation som innebär att bröstvävnad tas bort och bröstkorgen blir 

plattare.  

 

MTF, male to female, begrepp som ibland används för att beskriva en transtjej eller 

en transfeminin person. 

 

Nedre operation, operation som utförs i könsorganen. Det innebär i dagsläget 

exempelvis att skapa en vagina eller en penis.  
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Nytt personnummer, personnummerbyte – om den näst sista siffran i 

kontrollnumret är en jämn siffra, är personen registrerad kvinna och om siffran är 

ojämn, är personen registrerad man. För att ändra juridiskt kön, måste personen få 

nya fyra sista siffror för att det ska stämma i olika register. 

 

Närstående, personer som finns i vardagen, även utanför transpersoners närmaste 

familj och vänner. Som exempelvis vården, skolan och arbetslivet. 

 

Pronomen, ordklass med ord som hen, hon, han, den – det en person vill bli kallad 

när det pratas om den i tredje person. Även personnamn räknas in här. 

 

Transperson, de vars könsidentitet inte stämmer överens med det juridiska kön de 

tilldelades vid födseln och som bestämdes av hur kroppen såg ut och tolkades då. 

 

Transvänlig, något som är vänligt mot trans, exempelvis en transvänlig arbetsplats 

som har könsneutrala toaletter eller många alternativ under rubriken ”kön” i sina 

enkäter. 

 

Transkille, kille som vid födseln ansågs vara tjej. 
 

Transtjej, tjej som vid födseln ansågs vara kille. 

 

Transgears, transhjälpmedel. Exempelvis binders för att få platt bröstkorg, 

silikoninlägg för att få större bröst eller tuckers för att få platt underliv. 

 

Transmaskulin, person som identifierar sig med den maskulina delen av 

könsskalan. 

 

Transfeminin, person som identifierar sig med den feminina delen av könsskalan. 

 

 

 

 



 58 

 

 

Bildförteckning 

Bild 1. Graf över hur ökningarna har sett ut. (Kraftig ökning av könsdysfori bland 

barn och unga, 2017) 

 

Bild 2 & 3. Spelplanen. 

 

Bild 4. Spelpjäser. 

 

Bild 5. Tidig version av ett rollfigurskort. 

 

Bild 6. Tärning. 

 

Bild 7. Tidig version av ett chans - respektive riskkort. 

 

Bild 8. Hela spelet utlagt och klart för att spela. 

 

Bild 9. En ifylld ruta. 

 

Bild 10. En flytt-ruta. 

 

Bild 11. Exempel på en kösituation. 

 

Bild 12. Exempel på en tidig version av ett riskkort. 

 

Bild 13. Exempel på en tidig version av ett blandat chans – respektive riskkort. 

 



 59 

Bild 14. Exempel på en tidig version av ett chanskort. 

 

Bild 15. Spelplanen. 

 

Bild 16. Transflaggan. 

 

Bild 17. Exempel på en tidig version av ett chans- respektive riskkort. 

 

Bild 18. Exempel på en tidig version av ett rollfigurskort. 

 

Bild 19. Prototypen på måendemynten. 

 

Bild 20. Slutgiltiga versionen av spelplanen. 

 

Bild 21. Spelplanen fogas ihop med hjälp av magneter. 

 

Bild 22. Gamla mätaren.  

 

Bild 23. Nya mätaren gjord av illustratören. 

 

Bild 24. Samhällsmätaren.  

 

Bild 25. Exempel på en senare version av ett chans – respektive riskkort. 

 

Bild 26. Det utökade rollfigurskortet. 

 

Bild 27, 28 och 29 Rollfigurerna Tore, Leo och Sara. 

 

Bild 30. Exempel på en senare version av ett chans – respektive riskkort. 

 


