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1. Introduktion
Psykisk ohälsa bland transpersoner är ett väldokumenterat problem. Bristen på stöd och
kunskap i samhället samt negativt bemötande är alla bidragande faktorer
(Folkhälsomyndigheten 2020). Att bli felkönad är en faktor som bidrar till stress och psykisk
ohälsa (McLemore 2018). Stressen kring att inte bli bekräftad i sin könsidentitet leder till att
transpersoner och/eller ickebinära begränsar sig genom att undvika att delta i olika situationer
(Hargie, Mitchell & Somerville 2017, Wester 2020). Idag sker många möten med exempelvis
klasskamrater, lärare, kollegor och vårdpersonal på nätet och även där finns oron över att bli
felkönad. Trots att nätet kan vara en plats där personer finner trygghet och gemenskap är det
också en plats där många transpersoner och/eller ickebinära får ta emot hat och hot
(Näthatshjälpen). Vikten av kunskap kring könsidentitet och att tilltala transpersoner och/eller
ickebinära med rätt pronomen är något som Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL) (2020) lyfter som en viktig
aspekt i det hälsofrämjandet arbetet. De skriver att det kan vara extra viktigt för transpersoner
att bli bemötta med rätt namn och pronomen (RFSL 2020, s.22).
Det finns designlösningar som försöker bemöta den marginalisering och utsatthet som
HBTQI-personer erfar. Exempelvis har Tinder introducerat en funktion där användare kan fylla
i sin sexuella läggning som sedan visas i ens profil, samt att HBTQI-personer varnas då de vill
matcha med personer som befinner sig i länder där samkönade relationer är illegala. En text
visas där användaren uppmanas att vara försiktig och ges möjligheten att dölja sin profil i
området (O’Brien 2019).
Forskning gällande hur design av sociala onlineplattformar kan utformas för att möta
Homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners (HBTQI) behov
visar att aspekter kring hur användare visar olika typer av information kring sin identitet bör
vara justerbara, då det kan vara stärkande att vara öppen med sin identitet men att det inte alltid
upplevs som tryggt. Det handlar dels om att möjliggöra för användare att använda flertal
profiler på sociala medier och även att automatisk kunna dölja aktivitet för personer man inte
önskar ska ta del utav den (Carrasco & Kerne 2018; Dym, Brubaker, Fiesler & Semaan 2019).
Designlösningar som bidrar till kollektivt stöd och möjlighet att samverka med sitt community
är något som är viktigt för HBTQI-personer och transcommunityt (Dym et al. 2019; Haimson,
Gorell, Starks & Weinger 2020; Pereira & Baranauskas 2018). Tidigare studier gällande
pronomen inom forskningsområdet Human-Computer Interaction (HCI) har fokus på hur
användare fyller i könsidentitet och/eller pronomen i formulär och även då användare
registrerar sig på sociala onlineplattformar. Dessa visar på att ett öppet fält kan fungera
inkluderande för personer utanför tvåkönsnormen men att de plattformar som finns idag ofta
reproducerar ett binärt system (Bivens & Haimson 2016; Jaroszewski, Lottridge, Haimson &
Quehl 2018). Det finns ett behov av att lyfta in röster från personer som identifierar sig som
transpersoner och/eller ickebinära inom forskningsområdet HCI. En viktig del i detta är att
inkludera personer som berörs av dessa frågor i design av teknologi, då den kunskap och
expertis som transpersoner och/eller ickebinära själva besitter kring könsidentitet kan användas
för att skapa en mer nyanserad teknologi (Haimson et al. 2020; Jaroszewski et al. 2018;
Scheuerman, Branham & Hamidi 2018).
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Utifrån kunskapen om att det är ett problem att personer blir felkönade finns ett behov av att
undersöka hur detta kan bemötas genom design av sociala onlineplattformar. I denna studie
utförs därför deltagande design med transpersoner och/eller ickebinära för att säkerställa att
den grupp som designas för kommer att gynnas av studiens resultat. Deltagande design (PD,
Participatory design) är en metod som är etablerad i designsituationer som ämnar att lyfta
röster från marginaliserade grupper (Simonsen & Robertson 2013, s.6). Utifrån intervjuer och
workshops med deltagare i studien presenteras tre designriktlinjer som kan användas vid
utformandet av sociala onlineplattformar: Valbar pronomen-synlighet, Informativa
designelement och Communitybaserade funktioner. Riktlinjerna föreslås i kontexten av att de
situationer som felköning sker i är komplexa och inte kan förhindras med en enkel lösning.
Studien visar på att det förebyggande arbetet, gällande att bli bemött med rätt pronomen, i
större grad bör ligga på omgivningen snarare än på den person som utsätts för felköning.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att undersöka hur design av sociala onlineplattformar kan utformas för att
bemöta problemet att personer blir felkönade. Följande frågeställning vägleder studien:
● Hur kan riktlinjer tas fram för att guida designers vid utformandet av sociala
onlineplattformar för att bemöta transpersoner och/eller ickebinäras behov av att bli
bemötta med rätt pronomen?
Frågeställningen besvaras genom studiens metod där deltagande design med
transpersoner och/eller ickebinära utförts, för att utforska hur design av sociala
onlineplattformar kan utformas för att bemöta problemet med att personer blir felkönade.
Genom intervjuer har deltagarna delat med sig av sina erfarenheter som sedan lagt grunden till
en workshop. Resultatet från intervju och workshop analyseras och mynnar ut i tre
designriktlinjer.
1.2 Avgränsningar
Felköning kan ske i andra kontexter online än på sociala onlineplattformar, men då sociala
onlineplattformar är platser där interaktion sker i hög grad har studien begränsats till detta.
Studien avgränsades till transpersoner och/eller ickebinära trots att även cispersoner kan
felkönas. Valet grundar sig i att psykisk ohälsa bland transpersoner är ett väldokumenterat
problem (Folkhälsomyndigheten 2020).

1.3 Begreppsdefinitioner
● Cisperson: En person som identifierar sig med det vid födseln tilldelade juridiska könet
(Tate, Ledbetter & Yousef 2013).
● Cisnormativitet: Normen som förutsätter att samtliga är cispersoner. Cisnormativitet
grundar sig i en föreställning om att de som tilldelas man eller kvinna som juridiskt kön
vid födseln är det kön de tillskrivits och ger cispersoner privilegier och/eller fördelar
som transpersoner kan sakna (Bauer et al. 2009). En cisnormativ föreställning är att det

6

●

●

●

●
●

●

●

endast finns två kön, man och kvinna, vilket exkluderar personer med ickebinära
könsidentiteter (Ansara & Hegarty 2014).
Felköning: Felköning sker då en person inte blir bekräftad i sin könsidentitet,
exempelvis genom att någon refererar till en person med fel pronomen eller då en
person nekas tillträde till rum som är till för personer med ens könsidentitet (McLemore
2014).
Ickebinär: Ickebinär syftar till personer vars könsidentitet inte följer tvåkönsnormen.
Som paraplybegrepp kan det innefatta identiteter såsom bigender, genderqueer, agender
m.fl. (Richards et al. 2016) I uppsatsen används det som ett paraplybegrepp om det inte
handlar om en specifik individ som identifierar sig med begreppet ickebinär.
Könsidentitet: En persons självupplevda kön. Det kön som en person känner
sig som och vet att den är (Sevelius, Chakravarty, Dilworth, Rebchook &
Neilands 2021; RFSL 2021).
Könsuttryck: Sättet en person uttrycker kön genom exempelvis kroppsspråk,
kläder, röst med mera (Anderson 2020).
Pronomen: Personliga pronomen används, istället för egennamn, för att referera till en
individ (Helmbrecht 2015). Vissa ickebinära använder könsneutrala pronomen, på
engelska finns exempelvis they/their/them/themselves och xe/xyr/xem/xyrself (Richards
et al. 2016). I svenskan finns det könsneutrala pronomet hen, som dels används om och
av ickebinära men även i situationer då kön inte är relevant (Lindqvist, Gustavsson
Sendén & Bäck 2016).
Transperson: En person vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens
med det vid födseln tilldelade juridiska könet och som själva identifierar sig med
begreppet trans. Trans som paraplybegrepp innefattar många olika könsidentiteter som
till exempel genderqueer, ickebinär, intergender, agender och bigender (Tate, Ledbetter
& Yousef 2013; RFSL 2021).
Transperson och/eller ickebinär: I uppsatsen tillämpas både begreppet transperson
och ickebinär då personer kan identifiera sig med båda begreppen eller bara det ena
även om transbegreppet inkluderar ickebinära könsidentiteter (Richards et al. 2016). I
de fall då tidigare forskning diskuteras och studien i fråga enbart använder transperson
eller ickebinär kommer endast det ena begreppet användas.

1.4 Disposition
Det första avsnittet, 1. Introduktion, introducerar problemområdet gällande transpersoner
och/eller ickebinära som felkönas. Tidigare forskning sammanfattas kortfattat för att beskriva
studiens relevans. Därefter beskrivs studiens syfte samt den frågeställning som väglett studien i
1.1. De avgränsningar som har gjorts förklaras i 1.2. Detta följs av 1.3 Begreppsdefinitioner där
centrala begrepp beskrivs med fokus på hur de används i studien.
I avsnitt 2. Litteraturgenomgång, presenteras aktuell forskning kopplat till studien. Avsnittet
delas upp i 2.1 Könsidentitet, HCI och sociala onlineplattformar samt 2.2 Inkluderande design
med HBTQI-personer. Det tredje avsnitt, 3. Metod, beskriver val av metod samt hur och varför
valda metoder har använts. Studiens litteratursökningsmetod beskrivs även. Detta avsnitt
avslutas med 3.6 Etiska överväganden. Avsnittet följs av resultatet samt analys i 4. Resultat och
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analys. Resultatet tillsammans med analys från intervjuer och workshop presenteras. Där ställs
resultatet av studien i relation till tidigare forskning som presenterats i avsnitt 2. Här
presenteras även de designriktlinjer som arbetats fram med hjälp av studien. I 6. Diskussion
presenteras förslag på designriktlinjer som resultatet av intervju, workshop och analys lagt
grund för. Riktlinjerna följs av en diskussion kring hur de utformats och om resultatet av
studien hade kunnat tolkas på ett annat vis. I avsnittet förs även en diskussion kring hur
resultatet hade kunnat påverkas om metoderna utformats på ett annat vis. Studiens resultat
knyts sedan samman med syfte och frågeställning i 7. Slutsats. Detta avsnitt avslutas sedan
med förslag på fortsatt forskning i 6.1.

2. Litteraturgenomgång
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning gällande könsidentitet och pronomen inom HCI,
med fokus på hur dessa integreras på sociala onlineplattformar. Då detta fortfarande är ett
relativt outforskat område lyfts även forskning kring HBTQI-personer och sociala
onlineplattformar in för att visa på de utmaningar som denna grupp möter online.
Studien utforskar hur digital design kan utformas genom deltagande design med
transpersoner och/eller ickebinära och därför inkluderas även tidigare forskning där deltagande
design, och liknande metoder, används som metod med denna grupp, inklusive deltagande
design med HBTQI-personer. Eftersom de problem som HBTQI-personer upplever ofta kan
vara komplexa och beröra känsliga ämnen är det av värde att lyfta de slutsatser som dessa
studier har resulterat i. Det är viktigt att skapa en bred förståelse för hur design kan utformas
för att möta de behov HBTQI-personer har, särskilt eftersom transpersoner och/eller ickebinära
inte är en homogen grupp.

2.1 Könsidentitet, HCI och sociala onlineplattformar
Vikten av att presentera sin identitet i sociala kanaler har framhållits i flera studier de senaste
åren som ett sätt att synliggöra och stärka marginaliserade grupper (Carrasco & Kerne 2018;
Bivens & Haimson 2016). Sociala onlineplattformar och kommunikationskanaler
tillhandahåller ofta ett binärt system, även om de under det senaste decenniet har blivit
vanligare med ett “övrigt”-fält för de som inte identifierar sig som man eller kvinna (Bivens &
Haimson 2016). Spiel, Keyes och Barlas (2019) skriver i ett utökat abstrakt om hur
inkluderandet av transpersoner i HCI inte är en garanti för att ett binärt synsätt frångås utan
istället kan riskera att reproducera den binära synen på transpersoner och exkludera de som inte
faller inom kategorierna man eller kvinna. De visar exempel på hur transpersoner och/eller
ickebinära som inte “passerar” som man eller kvinna exkluderas i design av teknologi och att
detta inte kan lösas genom enbart en “extra checkbox” då ickebinära identiteter är mer
komplext. Jaroszewski et al. (2018) menar att det finns ett behov av att lyfta in röster från
personer som identifierar sig som transpersoner och/eller ickebinära inom forskningsområdet
HCI och föreslår för enkätstudier att det ska finnas alternativen man, kvinna och ett tredje
alternativ där användaren själv får specificera sitt kön för att på så sätt inkludera transpersoner
och/eller ickebinära. Att ha ett öppet fält för alla att fylla i och helt frångå man och kvinna kan
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öppna upp för att en del fyller i oseriösa svar. Bivens & Haimson (2016) undersöker hur
design av formulär för kön och pronomen på sociala onlineplattformar är starkt påverkad av
reklamindustrin som betalar för tillgång till information om användares könsidentitet för att
kunna rikta reklam. De lyfter hur exempelvis Facebooks design av ett trevalsfält för pronomen
(hon, han, hen) möjliggjorde att företaget kunde fortsätta samla data för riktad reklam utan att
kräva att användare fyller i kön. Istället för att användare har kravet att fylla i ifall de är man
eller kvinna kan de välja ett övrigt alternativ där de istället får välja pronomen. Om användaren
då väljer han tolkar Facebook detta som att personen är en man och visar reklam riktat till män
i personens flöde. De skriver vidare att de inte förespråkar könlösa plattformar då identitet för
många är något viktigt.
Att som HBTQI-person vara öppen på sociala medier kan vara komplicerat. Carrasco och
Kerne (2018) presenterar designkriterier för att göra design av sociala medier mer queer
(queering social media). Utifrån vetskapen om att det finns fördelar med att HBTQI-personer
kan vara ute som queer på sociala onlineplattformar, men att det samtidigt finns aspekter som
gör att det kan vara problematiskt för vissa individer, föreslår de selective visibility. De utför
intervjuer med personer som bor i ett konservativt område i USA och finner tre teman:
Identitet, Community och Publik. Identitet handlar om hur deltagarna valde att visa och tolka
sin HBTQI-identitet online. Här framkom det att deltagarna föredrog att visa sin identitet
genom indirekta ledtrådar, såsom att posta artiklar eller foton. Community handlar om att
deltagarna söker stöd bland andra HBTQI-personer online och Publik handlar om att de
använder flertal konton för att hantera vilka som ser dem. De av deltagarna som är
transpersoner skapade nya profiler då de kom ut för att det var smidigare än att ta bort alla
foton och ändra all information på sitt gamla konto. Selective visibility som författarna föreslår
innebär att sociala onlineplattformar ska designas för ökad support för att användare ska kunna
välja vad som visas och för vem (Carrasco och Kerne 2018).
Dym et al. (2019) visar också på värdet av selective visibility i sin studie. De menar att det
inte nödvändigtvis behöver bygga på tekniska lösningar utan att communityt använder sig av
sociala mekanismer för att låta plattformen bli en plats för stöd och förbli säker. I studien
undersöktes HBTQI-personers upplevelser på den sociala onlineplattformen Fandom. Fandom
är inte inriktad på HBTQI-communtityt, vilket tilltalade deltagarna i studien. De menade att om
plattformen varit specifikt för HBTQI-personer hade många utav dem inte använt sig utav den
på grund av rädslan för att bli utsatt för queerfobi eller “påkommen” av föräldrar som kan se
sökhistorik eller liknande. De beskrev att Fandom fungerade som en supportkanal för
HBTQI-personer för att den inte annonserade sig som en. Att kunna använda alias möjliggjorde
anonymitet. Fandom designades inte för att vara en supportkanal för identitetsarbete, utan kom
att användas som en av HBTQI-communityt. Användarna sökte råd och stöd genom att
utforska delar av plattformen. Författarna menar att selective visibility många gånger var bra
men att det också kunde göra att användare som verkligen behövde support missade den (Dym
et al. 2019). Hanckel, Vivienne, Byron, Robards, & Churchill (2019) beskriver i sin studie hur
deras deltagare diskuterade kring hur sociala mediers funktioner möjliggjorde för dem att
reglera synligheten för vänner och familj. Exempelvis uttryckte en deltagare att hens mamma
inte visste om att hen var trans. Då hen hade hela namnet utskrivet på Facebook delade hen inte
saker kring att vara trans där. Hen vände sig istället till andra plattformar för det ändamålet, så
9

som Twitter eller Tumbler, där hen enbart använde ett alias vilket gjorde hen svårare att
identifiera Hanckel et al. (2019).
Hanckel et al. (2019) undersökte hur HBTQI-ungdomar uppfattade sina sociala medier och
hur identitet hanterades på dessa plattformar. Deras resultat tyder på att sociala medier behöver
nya möjligheter för personer som genomgår könstransition och/eller vill hitta stöd i
icke-heterosexuella identiteter. Studien visar att många plattformar fokuserar på
heteronormativt innehåll och uppmuntrar till delning av detta, vilket kan leda till att
trans/bi/homofobt innehåll sprids. De lyfter även det anmärkningsvärda att alla deltagare
skiljde på utrymmen som de uppfattade var “för dem” och som inte var “för dem” (Hanckel et
al. 2019). Dym et al. (2019) har genom sin studie sett att deltagarna antogs vara cispersoner
och heterosexuella, tills dess att de uppgav något annat. Att komma ut som HBTQI kan komma
med utmaningar. Det följs ofta av queerfobi, homofobi eller oro kring upplevelsen. Många
söker efter “safe spaces” (trygga rum) online där känslan av trygghet skapas och upprätthålls
av säkerheten i communityt. Deltagarna i studien uttryckte att de, utanför plattformen Fandom,
antogs var hetero eller fick utstå homofobi, queerfobi samt en upplevd avsaknad av
representation i media. Communityt på Fandom skapade en trygg plats att uttrycka sin identitet
samt gav dem möjligheten att se sig själva representerade i exempelvis artiklar som delades av
användare. De uttryckte en känsla av att kunna “ta av sig masken” och “inte behöva låtsas
passa in” (Dym et al. 2019). Författarna menar också att arbetet med identitet delvis är en
kollektiv insats. Studien visade att personer samlades och hjälptes åt med att förstå sig på
identiteter, vilket de även menar kan återskapas på andra plattformar där detta inte är den
primära funktionen (Dym et al. 2019).

2.2 Inkluderande design med HBTQI-personer
Gatehouse et al. (2018) utförde design-workshops med unga HBTQI-personer som ett sätt att
engagera deltagarna i en diskussion kring hatbrott och diskriminering. Under workshopen
framkom en ambivalens kring att rapportera hatbrott vilket dels grundade sig i att personer som
utsätts för hatbrott inte vill identifiera sig som offer. De lyfter ambivalensen som ett viktigt
resultat av studien och tar fram begreppet designing with ambivalence, vilket syftar på att
designers inte kan designa en lösning till ett komplext problem men de kan designa utrymmen
där dessa erfarenheter hörs; “Designing with, rather than trying to solve, ambivalence upsets
any static ideas about our participants allowing us to see them as both vulnerable and capable
at the same time” (Gatehouse et al. 2018). Att enbart se en marginaliserad grupp för den
utsatthet de riskerar att erfara förminskar de styrkor som dessa individer också besitter.
Komplexiteten som uppstår då det designas för marginaliserade individer är något som även
lyfts av Scheuerman, Branham & Hamidi (2018). De menar på att större ansvar bör läggas på
designers i skapandet av teknologi och hur teknologin möjliggör skada för marginaliserade
individer, snarare än att lägga ansvar på individerna själva. I studien intervjuas transpersoner
och/eller ickebinära om deras upplevelser av trygghet och otrygghet online och vilken roll
designers kan spela för att förstärka dessa upplevelser. En stor frustration framkom bland
studiens medverkande kring att teknologin ofta reflekterar cispersoners perspektiv. Författarna
förespråkar att den kunskap och expertis som transpersoner och/eller ickebinära ofta besitter
kring könsidentitet bör användas för att skapa en mer nyanserad teknologi. Haimson et al.
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(2020) utför deltagande designsessioner med transpersoner och/eller ickebinära personer för att
utforska vilka teknologier som de föreställer sig skulle kunna stödja deras behov. En bredd av
idéer uppkom som exempelvis en egen sökmotor för att hitta resurser och AR-glasögon som
justerar ens utseende eller klädsel. Problemet med att bli felkönad bemöttes med idén om ett
halsband med utbytbart pronomen som blinkar i olika färger när personen blivit felkönad. De
skriver att teknologi inte kan lösa de svåra utmaningar som transpersoner och communityt
möter men det är möjligt att genom design förbättra personers liv. Communitybaserade
aspekter av teknologi framkom som en viktig punkt och de pekar på att teknologin bör gå
bortom att enbart designa för individen och överväga hur personer inom communityt kan
använda teknologin för att stödja varandra. Ett element av communitysupport framkom även i
Pereira och Baranauskas (2018) studie där de utifrån en semideltagande codesignprocess
tillsammans med HBTQI-personer föreslår en app som ska fungera som trygghet och stöd och
även hjälpa till att förebygga och motverka fördomar i Brasilien, där studien utförts.
Applikationens funktioner tas fram tillsammans med deltagarna och innefattar möjligheten att i
akuta situationer kontakta polis eller personliga kontakter, en funktion där användare kan söka
stöd och där de kan dela erfarenheter, information och HBTQI-relaterad reklam. Studien visar
att de fördomar som deltagarna mött i fysiska situationer även skett i interaktioner online och
att det är viktigt att användare har möjlighet att moderera innehåll och integritet. De skriver
därför att det är nödvändigt att ha en respekt för tolerans och diversitet då informationssystem
utformas (Pereira & Baranauskas 2018).

3. Metod
I följande avsnitt presenteras studiens litteratursökningsmetod samt de metoder som används i
studien. Metoden deltagande design beskrivs och som en del i metoden deltagande design har
intervju och workshop utförts med deltagare. Hur deltagarna har eftersökts beskrivs och de
etiska överväganden som gjorts presenteras.

3.1 Litteratursökning
Under metoden för litteratursökning användes databaser för att söka efter vetenskapliga
forskningsartiklar. Databaserna som används genom studien är Association for Computing
Machinery (ACM) och Högskolan Kristianstad (HKR) Summon. Samtliga sökningar daterades
till att vara max fem år tillbaka i tiden.
Sökord som användes var “misgendered”, “misgendering”, “pronoun”, “transgender”,
“nonbinary”, “minority”, “intersectionality”, “LGBTQ”, “gender identity”, “queer”,
“participatory design”, “social platform”, “HCI”, “design”, “user interface” med flera.
Sökorden användes i olika kombinationer. Ytterligare artiklar söktes genom referenser i redan
funna forskningsartiklar.
För att skapa en förståelse för de problem som transpersoner och/eller ickebinära upplever
har kända instanser som hanterar HBTQI-frågor använts, såsom RFSL och
Folkhälsomyndigheten.
Användningen av de specifika sökorden låg till grund för att kunna finna forskning kring
transpersoner och/eller ickebinära inom området HCI, användning av könsidentitet och
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pronomen på sociala onlineplattformar, erfarenheter av felköning online samt HBTQI-personer
där deltagande design utförts. Användningen av sökordet “minority” grundar sig i en
förhoppning om att hitta forskningsartiklar kring deltagande design inom andra
minoritetsgrupper. Slutligen inkluderades inga studier med andra minoriteter än
HBTQI-personer då övriga artiklar som fanns inte var relevanta för denna studie.

3.2 Val av metod och deltagande design
För att undersöka hur design kan bemöta problemet med att personer bli felkönade online var
det av största vikt att personer med dessa erfarenheter inkluderades i studien, därav användes
metoden deltagande design (Simonsen & Robertson 2013). För att få en tydlig förståelse för
problemet och deltagarnas upplevelse kring att delge sitt pronomen, felköning i verkliga livet,
felköning online samt deras uppfattning om problematiken med att bli felkönad utfördes
semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson 2019, s.105). Deltagarnas beskrivning av sina
erfarenheter var avgörande för nästa steg, en workshop där designlösningar för de problem som
uppkommit under intervjuerna utforskades. Deltagarnas bidrag under intervju och workshop
lade grund till de designkriterier som studien resulterat i.
Studien grundar sig i deltagande design (PD, Participatory Design), vars centrala fokus är att
designprocessen drivs genom deltagandet av de personer som kommer att påverkas av den
teknologi som designas. Metoden har två viktiga principer varav den första är att de personer
som ämnar använda en design ges en röst i dess utformande utan att behöva besitta ett tekniskt
designspråk. Det andra är att personer som inte är professionella designers inte alltid har
möjlighet att definiera vad de vill ha ut från en designprocess utan att veta vad som är möjligt
(Simonsen & Robertson 2013, s.2). De tekniker och verktyg som används i metoden varierar
utifrån designsituationen. Syftet är att användare både ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter
samt möjlighet att påverka designbeslut (Simonsen & Robertson 2013, s.129). I denna studie
ges användare en röst samt möjlighet att påverka designbeslut både genom kvalitativa
intervjuer och i ett nästa steg en workshop där scenarion och wireframes används som ett sätt
att få deltagarna att utveckla sina tankar och utforska, samt ge feedback på, möjliga lösningar.
Hur intervjuer och workshops utformats beskrivs ingående i avsnitt 3.2.1.3 samt 3.2.1.4.
PD är en metod som är etablerad i designsituationer som ämnar att lyfta röster från
marginaliserade grupper (Simonsen & Robertson 2013, s.6). Att använda sig av PD handlar om
att öppna upp möjligheter för deltagarna att uttrycka önskemål och behov för att sedan
konkretisera dessa till designförslag. PD utgår från användarnas kreativa insikter men ger
samtidigt auktoritet till designers att utifrån användares bidrag utforma designkriterier, tjänster
eller artefakter (Hanington & Martin 2019, s.166) Många PD-projekt ämnar stödja olika
grupper i samhället med problem där en IT-artefakt inte nödvändigtvis är lösningen, vilket gör
det viktigt att ta fram en bredd av möjliga lösningar (Bratteig & Wagner 2016). Alla lösningar
som metoden resulterar i behöver inte involvera användare men resultatet ska inte ha kunnat
nås utan användares bidrag (Bratteig & Wagner 2016).
Att iterera är en stor del i en användarcentrerad designprocess och därtill hör även
deltagandet. Användarcentrerade designprocesser kräver inte enbart deltagande från
designteamet, utan medverkan av deltagare från gruppen som designas för. Författarna menar
att deltagandet inte handlar om att låta ansvaret ligga på deltagaren att förstå
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användningsområdet utan att delegera ansvaret för att låta dem ta reda på behov och formulera
krav (Dourish, Lawrence, Leong & Wadley 2020).
Det är eftersträvansvärt att ett projekts resultat utvärderas av användare i en riktig situation,
vilket dock ofta inte faller inom tidsramen för ett PD-projekt. (Bratteig & Wagner 2016). I
studien har intervjuer och workshops utformats för att utforska hur designelement kan utformas
för bemöta problemet med att personer blir felkönade. Hur resultatet skulle bli av
implementering av dessa designkriterier är något som behöver undersökas vidare, vilket tas
upp i stycke 6.3.

3.3 Semistrukturerade intervjuer
För att få en tydlig förståelse för de användare som berörs av problemet med att bli felkönad,
utfördes semistrukturerade intervjuer med sex trans- och/eller icke-binära personer som har
erfarenhet av att bli felkönad. Semistrukturerade intervjuer handlar om att låta informanten tala
utförligt och utveckla sina resonemang inom de ämnen som förberetts av intervjuaren men där
ordningsföljden på frågorna är flexibel (Denscombe 2017, s.269).
Utförandet av
semistrukturerade intervjuer i denna studie grundar sig i vetskapen om att ämnet kan vara
känsligt och det var därför viktigt att låta intervjutillfället likna ett samtal. Intervjun utformades
därför med frågor inom tydliga teman för att göra det möjligt att röra sig mellan dessa teman
under intervjutillfället. Patel och Davidson (2019, s.105) talar om semistrukturerade intervjuer
som ett sätt för kvalitativa studier att finna intervjupersonens uppfattning och upplevelse av en
företeelse. Intervjusituationen bestämde följden av frågorna för att försöka väva samman dem
utifrån samtalet, vilket innebar att samtliga intervjuer såg olika ut.
Frågorna utformades för att få en bred förståelse för de situationer då felköning sker och de
upplevelser och reaktioner som följer sådana situationer (Bilaga 5). Detta var nödvändigt för att
kunna utforma efterföljande workshop och för att besvara vår forskningsfråga med
designkriterier som är relevanta för den målgrupp som berörs av problemet. Intervjufrågorna
berör upplevelsen av att bli felkönad i olika situationer, hur deltagarna väljer att rätta, hur
omgivningens reaktioner ser ut, att fråga om pronomen, hur deltagarna upplever situationer
online och hur dessa skiljer sig från fysiska situationer samt deltagarnas tankar kring vad som
kan minska antalet situationer då de blir felkönade online. Att bilda en tydlig uppfattning om
dessa situationer har varit avgörande för att besvara studiens forskningsfråga på ett sätt som är
relevant för den grupp som berörs av studien. De erfarenheter och upplevelser som deltagarna
har av att tala om sitt pronomen i olika situationer är nödvändiga att förstå för att inte ta
felaktiga beslut då design för att bemöta problemet med felköning utformas.
Intervjutillfällena utfördes online via Zoom och varade omkring 30 minuter per tillfälle.

3.4 Deltagare
För att hitta deltagare som stämde överens med studiens målgrupp utformades ett formulär som
delades i relevanta grupper på sociala medier, så som HBTQI-grupper på Facebook. I samband
med att formuläret delades efterfrågades personer som har erfarenhet av att ha blivit felkönad
och som ville dela med sig utav dessa erfarenheter (Bilaga 1). I formuläret (Bilaga 2),
anmäldes intresse genom att inledningsvis svara på om de har erfarenhet av att bli felkönad i
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fysiska situationer, online eller båda delar, samt om de identifierar sig som “trans- och/eller
ickebinär” eller “cis”. Dessa två alternativ användes för att ge en försäkran om att personerna
som sedan kontaktades vidare gick in i studien med erfarenheter av felköning som trans- och
eller ickebinär. Även cis-personer kan bli felkönade utifrån omgivningens förutfattade
meningar kring feminina och maskulina uttryck men i och med den ökade risk för ohälsa som
felköning kan innebära för transpersoner och/eller ickebinära personer gjordes avgränsningen
till dessa individer i studien. Valet grundar sig även i att tidigare forskning pekar på ett behov
av att föra in personer med andra könsidentiteter än cis i forskningsområdet HCI (Jaroszewski
et al. 2018). Med det sagt kan resultatet av studien komma att gynna även cispersoner som
riskerar att felkönas. De ombads även svara på om de enbart ville bli intervjuade, enbart delta i
en workshop eller delta vid båda tillfällen, samt deras namn och pronomen. Motiveringen till
varför informanterna hade valmöjligheten att delta i enbart intervju, enbart workshop eller båda
delar grundar sig i önskan att få så många som möjligt att vilja delta. På så sätt kunde
informanterna individuellt välja vad som var bekvämt för dem att delta i.
För att informanterna skulle vara medvetna om studiens syfte och vad deras medverkan
innebar skapades ett informationsbrev (Bilaga 3), där deltagarna även informerades kring
hantering av personuppgifter. Deltagarna ombads läsa igenom informationsbrevet, som de
delgavs via mail (Bilaga 4) och efterfrågades sedan samtycke genom att svara på mailet. Det
framgick tydligt att deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kan välja att
avbryta sin medverkan. I och med att ämnet de ombads dela med sig om kunde vara känsligt
var det av stor vikt att de kände sig bekväma i situationen och utan tvång kunde ta ställning till
deltagandet.
Deltagarna tillfrågades om de gav sitt samtycke till inspelning av intervju och workshop,
vilket samtliga gav medgivande till. Inspelning var frivillig och de informerades i förväg via
mail om att de kommer bli tillfrågade innan inspelning påbörjas. Valet att utföra det på detta
sätt grundade sig i att ge deltagaren tid att reflektera och ta ett beslut innan tillfällena. Att spela
in materialet skapade möjligheten att kunna dokumentera och återkomma till det.

3.5 Workshop
Av sex informanter som intervjuats anmälde fem också intresse till att delta i en workshop.
Workshop-tillfället planerades in med samtliga men på grund av bortfall vid det planerade
tillfället resulterade antalet deltagare i två personer. Därefter bokades en ny tid in med
resterande tre som anmält intresse. Vid detta tillfälle blev det ett bortfall på två personer och
genomfördes med en (1) deltagare.
Utformningen av workshopen grundade sig utifrån insikterna från intervjuerna. Här
möjliggjordes återkoppling och utforskande av möjliga lösningar utifrån scenarios och lo-fi
wireframes som förberetts utifrån intervjuresultaten.
Workshopen ägde rum på Zoom, där samtal fördes, samt genom programmet Mural där en
workshopyta förberetts med övningar (Bilaga 9). Mural är ett internetbaserat program där
informanterna varken behövde ha ett konto eller ange sitt namn för att delta på ytan.
Workshopen startade med en introduktion där ytan presenterades för deltagarna, vilket
följdes av en kort redogörelse av syftet samt agendan (Bilaga 8). Detta gjordes för att
deltagarna skulle skapa en förståelse för workshopens syfte och mål. Workshopen byggde på
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att deltagarna skulle känna sig bekväma och öppna för att dela med sig av tankar och idéer,
därför startades den med en uppvärmningsövning. Denna byggde på en enkel övning i
designverktyget. Uppvärmningsövningen följdes av workshopens två huvudmoment Övning 1
och Övning 2 som beskrivs i följande stycken.
Övning 1 bestod av tre korta scenarion, där deltagarna ombads fundera kring digitala
lösningar som hade kunnat bemöta eller förhindra situationen. Scenarios används för att sätta
personen i en verklig situation och för att gestalta en framtida situation (Arvola 2014, s.93). Att
utforma scenarios och arbeta efter detta hjälper designern att inte fokusera på de tekniska
lösningarna utan att istället fokusera på användaren och dess aktivitet (Hanington & Martin
2019, s.190).
Scenario 1 löd “Du är i en diskussion i ett Facebook-forum, med personer som inte känner
till ditt pronomen men vill använda rätt då de talar om dig”. Detta scenario grundades i att
flera utav deltagarna även hade erfarenhet av felköning i rum som tolkas som trygga, men att
det inte alltid blir ett bra tillfälle att tala om sitt pronomen och att vissa utav deltagarna
upplevde att det i vissa sammanhang kunde vara jobbigt att få frågan om sitt pronomen.
Scenario 2 löd “Under ett zoom-möte blir du felkönad av din kollega då den presenterar ett
projekt som ni jobbar på tillsammans. Du börjar bli trött på att rätta den då den ofta gör en
stor grej utav det”, vilket grundade sig i deltagarnas erfarenheter av att vissa personer reagerar
starkt då de blivit rättade efter att ha felkönat dem.
Scenario 3 löd “Du registrerar dig på en hemsida. Där blir du ombedd att ange ditt kön, se
skisser här bredvid. Vad tänker du kring detta?” med tillhörande skiss, se Fig 1. Scenariot
grundar sig i att deltagare beskrev registrering på sociala onlineplattformar och/eller enkäter
som en plats där deras könsidentitet förminskades.
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Fig 1. Wireframe baserad på en registreringssida på en social onlineplattform.
Övning 2 byggde på designförslag som tagits fram utifrån resultatet av intervjuerna. Förslag
1 (Bilaga 9, Fig 3) visar två möjliga lösningar för att ha en informationsruta om pronomen i
samband med registrering. Förslaget grundar sig i att deltagare uttryckt att de upplever en
okunskap kring könsidentitet och pronomen i samhället. Förslag 2 (Bilaga 9, Fig 4) grundade
sig i samma problem, här presenteras ett förslag där en informationsruta visas under väntan på
att ansluta till ett videomöte. Förslag 3 (Bilaga 9, Fig 5) visar ett designförslag där användare
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kan välja att fylla i sitt pronomen som sedan visas bredvid ens användarnamn. Förslaget
grundar sig i att några deltagare har beskrivit att de valt att skriva ut sitt pronomen i sin bio på
sociala onlineplattformar och även bredvid sitt namn i Zoom. Designförslaget presenterades för
att utforska hur deltagarna ställer sig till en sådan funktion. Förslag 4 (Bilaga 9, Fig 6) visar en
funktion för att anonymt kunna påminna deltagare i videomöte om att använda rätt pronomen.
Förslaget grundar sig i att flera deltagare upplever det som positivt då personer i omgivningen
går in och rättar, samt att de inte alltid upplever att det är bekvämt att säga till då det kan bli en
diskussion. Förslag 5 (Bilaga 9, Fig 7) visar en funktion för autokorrekt då någon använt fel
pronomen om en användare i exempelvis ett kommentarsfält. Förslaget grundar sig i att
användare uttryckt att de inte upplever att det är värt energin det tar att gå in och rätta personer
de inte känner eller kommer ha en långvarig relation med men att dessa situationer av att bli
felkönad kan vara jobbiga då de kommer oväntat.
Designförslagen presenterades som lo-fi wireframes, se Fig 2 för exempel, för att göra det
enkelt att kritisera utifrån kärnan av konceptet och inte utifrån det visuella. Där skapades ett
tillfälle för deltagarna att ge återkoppling på dessa, lyfta positiva och negativa delar med dem
och också formulera egna idéer utifrån skisserna. Övningen var även ett tillfälle att diskutera
alternativa designlösningar. Här kunde lösningar utforskas utifrån en skiss, som hade sin grund
i deras upplevelser och erfarenheter. Deltagarna blev också uppmanade till att ranka
designförslaget på en skala från 1 till 10. Att ranka designförslaget gav en tydlig bild av vad de
tyckte om den och det gav en även möjligheten att jämföra bärigheten mellan de olika
designförslagen.
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Fig 2. Funktion för att automatiskt rätta pronomen vid felköning i kommentarsfält.
Slutligen sammanfattades tillfället, vilket sedan kunde tas vidare in i arbetet med att
konkretisera designkriterier.
Ordningen på övningarna planerades för att de designförslag som presenteras i övning 2 inte
skulle påverka deltagarnas reflektioner i övning 1. Övning 1 öppnade upp för reflektioner och
förslag på lösningar hos deltagaren, medan övning 2 gjorde det möjligt för deltagaren att
angripa problemet från andra hållet och kritisera designförslagens bärighet och eventuella
problematik.

3.6 Etiska överväganden
Då de medverkande i studien är transpersoner och/eller ickebinära och därmed en del av en
utsatt minoritet i samhället var det viktigt att sätta deras erfarenhet i fokus för att besvara
forskningsfrågan. Denna studie har följt de fyra kraven från Vetenskapsrådet (2002) vilket är
informationskravet,
samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet
och
nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att informera om forskningens syfte. Samtyckeskravet uppnås då
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informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan. För att uppnå
konfidentialitetskravet ska uppgifter om samtliga deltagare behandlas med konfidentialitet,
personuppgifterna ska bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
Nyttjandekravet innebär att samtliga uppgifter insamlade endast får användas för
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).
Då den information som de medverkande delar med sig av kan vara känslig har allt material
anonymiserats i uppsatsen. Samtliga personuppgifter har behandlats konfidentiellt och fram
tills dess att materialet anonymiserats har dessa lagrats på privata hårddiskar. Då materialet
anonymiserats har det förts över till en lösenordsbelagd server på Google Drive. När uppsatsen
är klar och godkänd förstörs allt råmaterial. Med detta arbete har konfidentialitetskravet samt
nyttjandekravet uppnåtts. I enlighet med nyttjandekravet används det material som samlas in
enbart i forskningsändamål.
Anonymiseringen har skett genom att döpa materialet och deltagarna med id:n. I
intervjumaterialet döps deltagarna till P1-P6 och i workshopmaterialet till D1-D3. Eftersom två
deltagare som även intervjuats deltog under samma workshoptillfälle, benämns de med nya
id:n för att bevara anonymiteten.
Inför studien skapades en ny mailadress via Gmail som var tänkt fungera dedikerad till detta
arbete. I och med dataskyddet och hanteringen av personuppgifter valdes den sedan bort och
mailadresserna som Högskolan Kristianstad tillhandahöll användes istället. Anledningen till
detta var att spårningen av servern som Gmail använder är svår och därför användes Högskolan
Kristianstads e-post via Outlook vid hantering av kontakten med informanterna.
Informationskravet uppnåddes då deltagarna har blivit informerade kring behandling av
material inför sitt deltagande och gett sitt samtycke via mail (Bilaga 4). De har även blivit
informerade om att deltagandet bygger på frivillighet och att de när som helst har rätt att dra
sig ur utan att uppge skäl (Bilaga 3). Med detta uppnås samtyckeskravet. I det fall då material
från intervju och workshop redan har bearbetats och anonymiserats kan detta komma att
användas i uppsatsen då det inte kan särskiljas från övrigt material, vilket informerades om i
informationsbrevet (Bilaga 3).

4. Resultat och analys
Följande avsnitt presenterar resultatet av de intervjuer och workshops som utförts med
deltagare. De erfarenheter som deltagarna delade med sig av i intervjuerna, gällande
upplevelser av att ha blivit felkönade, lade grunden för workshopen. I workshopen utforskades
och diskuterades potentiella designlösningar för att bemöta de behov som deltagarna beskrivit
under intervjuerna. Resultaten analyseras i relation till tidigare forskning som presenterats i 2.
Litteraturgenomgång.

4.1 Intervjuer
Intervjuer utfördes för att utifrån deltagarnas erfarenheter skapa en tydlig bild av de situationer
som felköning sker och hur dessa upplevs. Det var tydligt från samtliga att bli felkönad är
något som hör till vardagen men att upplevelsen av och reaktionen på dessa situationer kan
19

skilja sig åt. Deltagarna ombads beskriva såväl fysiska situationer som situationer online, för
att öppna upp för reflektion kring vad som utmärker situationer online samt likheter i dessa
upplevelser. De deltagare som medverkade under intervjun använder följande pronomen: hen,
den och hon.

4.1.1 Vana av att bli felkönad
För P3 sker det ofta att hen blir felkönad via text. Det kan vara kollegor som vidarebefordrar ett
mail då de nämnt hen men även då personer pratar om hen på internet då hen är en offentlig
person. Hen har inte varit ute så länge och i och med pandemin har hen inte hunnit befinna sig i
så många fysiska situationer då det har skett men nämner att det kan ske när hen är bland
vänner. P1 uttryckte att hen blir felkönad hela tiden i situationer såsom på jobbet, av främlingar
och bekanta. Hen sa att det är en större risk att bli felkönad så fort hen inte är i situationer med
vänner och familj. P6 beskrev att det är vanligt att bli felkönad och förklarade att“det är nästan
liksom vardag som liksom speciellt en person som inte passar som kille eller tjej” (P6). Även
P2 beskrev hur den fått frågor om ifall den är tjej eller kille i situationer då den jobbade inom
hemtjänsten. Då valde den ofta att undvika frågan eller att “gå med” på att vara det ena eller det
andra beroende på vad den trodde att personen ifråga förväntade sig. P5, som också har
erfarenhet av arbete inom vården, förklarade att det ofta sker att hon blir felkönad på jobbet då
hon möter många som inte har så stor kunskap om HBTQI-spektrat.
Deltagarnas upplevelser av att felköning sker kontinuerligt samspelar med vad Dym et al.
(2019) såg i sin studie gällande att deltagarna antogs vara cispersoner, och heterosexuella, tills
dess att de uppgav något annat. Att de sökte rum där de kunde vara trygga och inte behöva
låtsas passa in kan kopplas till denna studie då P2 valde att undvika frågor eller “gå med” på att
vara tjej eller kille utifrån vad personen i fråga förväntade sig.

4.1.2 Upplevelsen av att bli felkönad och att välja att rätta
Att välja att säga till och rätta personen som felkönat en är något som kan kännas mer eller
mindre bekvämt beroende på situation. P2 sa att den oftast inte rättar vilket dels kan bero på att
det inte blir något bra läge men även att det kan bli jobbigt för personen som blir rättad då den
får en tillsägelse. Den beskrev att reaktionen oftast är att personen säger “oj shit sorry, det vet
jag ju” men “ibland kan de bli sådär väldigt skamsna, och det kan nästan bli såhär oj men
alltså så farligt var det inte” (P2). Detta är också ett skäl till att den inte alltid väljer att ta upp
sitt pronomen eller könsidentitet med nya personer som den inte kommer ha någon långvarig
relation med. Den förklarade vidare att “så länge jag inte har sagt någonting så är det ju också
lättare att hantera att de säger fel” (P2). Även P3 sa att känslan av att bli felkönad av personer
som hen talat om sitt pronomen för är jobbigare:
Då känns det väldigt mycket som att jag blir osynliggjord och inte tagen på
allvar. Att det blir som att de bestämmer min identitet, lite som om jag skulle
börja kalla dig för Benke och du skulle säga nej men jag heter faktiskt det här
och så skulle jag ‘äh men jag kallar dig för Benke, det är väl lugnt Benke’. Det är
lite samma känsla, att de pådyvlar mig en identitet som jag inte har.
(P3)
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Hen menar på att det finns två vanliga reaktioner då hen väljer att rätta, det ena är att personen
ber om ursäkt och säger rätt “eller så blir de helt förkrossade och får det att handla om dem”
(P3). P1 upplever också att det är vanligt att personen säger ursäkta och gör rätt och säger att
“om jag rättar så är det någon person som jag vet att de inte kommer att reagera jobbigt” (P1).
Om hen inte vet hur personen ifråga kommer att reagera säger hen inte till, då det kan hända att
personen ställer till en scen eller blir obekväm. När en främling felkönar brukar hen oftast inte
reagera då det är lättare att stänga ute det.
Samtidigt upplevs risken att bli felkönad som mindre i situationer bland vänner och familj,
såsom bland “personer man känner eller där man vet att man är i trygga rum, jamen
hbtq-kretsar” (P5). Även P2 uttryckte att risken att risken att bli felkönad påverkas av hur den
tolkar människor omkring den, ifall det är queera personer så tänker den att “de är nog vana
vid att liksom behöva att tänka om […] hur de tänker på en person” (P2). Det sker dock att
vissa personer som den talat om sitt pronomen för istället helt byter ut pronomen mot dens
namn, något den inte uppskattar:
Det tycker jag oftast känns jobbigt [...] du tränar dig ju inte på att göra det jag
vill utan du försöker ta någon annan slags omväg typ, eller, jag ser ju att du kan
anstränga dig för att göra något annorlunda du gör bara inte det som jag har bett
dig att göra.
(P2)
Att välja att tala om sitt pronomen eller rätta en person som felkönat en är för flera av
deltagarna något de framförallt gör med personer de har en relation till. P2 beskrev att den
väljer att rätta “typ uteslutande med folk jag känner och där jag har berättat om det […] där
det kommer va en längre relation, alltså typ om det är en kollega eller så” (P2). Snarare än att
rätta väljer den att i olika situationer försöka lyfta vikten av pronomen.
I situationer bland nära och bekanta kan det även hända att någon i omgivningen kliver in
och säger till personen som felkönat. P3 berättade att detta har skett för hen i situationer online
och förklarade att “jag blir ju jätteglad att det är någon som har min rygg [..] att jag har
vänner som ser till att hålla koll på de andra och som bryr sig tillräckligt mycket för att rätta
folk liksom. Så det är ju en solidaritetshandling” (P3). P6 har varit med om att dens partner har
rättat sina föräldrar, vilket den uppskattar även om det kan bli lite stelt.
Hanckel et al. (2019) kunde i deras studie se att deltagarna skiljde på utrymmen som var
“för dem” och som inte var “för dem”, vilket också kunde urskiljas i den här studien då
deltagare uttryckte att de skiljer på “trygga” och “otrygga” rum och situationer. Exempel på
trygga situationer beskrevs vara med vänner och familj eller i sammanhang med andra
HBTQI-personer. I trygga rum och situationer fanns det en förväntan på omgivningen att de vet
deras pronomen och könsidentitet och/eller förväntade sig ett annat tankesätt kring hur de ser
på en person. I sammanhang som upplevdes som mer osäkra var risken större att bli felkönad.
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4.1.3 Att fråga om pronomen
På frågan Hur brukar du själv göra om du är osäker på någons pronomen? sa P3 att hen tycker
att det är smartast att säga sitt eget pronomen och på så sätt bjuda in till att personen kan säga
sitt om den vill. “Så vet de att okej jag är en person som kan hantera att man har annat än ett
binärt pronomen eller ett pronomen som ser ut som man är kodad för” (P3). Om hen inte vet
eller om det är otydligt så använder hen hen. Hen poängterade även att vissa kanske inte är
klara med vilket pronomen de vill använda. Även P4 sa att hen använder hen som ett alternativ
då det är mer neutralt. Men hen förklarade också att det finns en risk att det i sig blir en
felköning och att hen brukar försöka prata om personen utan att använda pronomen innan hen
vet. På frågan om ifall hen skulle vilja att det var vanligare att folk frågade om pronomen
svarade hen:
Ibland känner jag väldigt mycket att jag skulle vilja bara strunta i hela
könsgrejen liksom, att vi inte borde dela upp över huvud taget för att vi inte
borde göra en grej av det. Men vi är inte riktigt där i samhället. Så att så länge vi
använder pronomen så ja, då skulle jag tycka att det var hjälpande.
(P4)
P2 beskrev att om den är i en situation då den känner att den behöver använda någons
pronomen så brukar den antingen fråga eller börja med att säga sitt eget pronomen och sedan
fråga, alternativ använda hen. P1 uttryckte att det inte alltid är bekvämt att avbryta och fråga
om en persons pronomen, i vissa sammanhang känns det inte tryggt eller bekvämt för alla
inblandade. P6 brukar däremot alltid fråga om pronomen “Jag brukar fråga liksom ba ‘vad är
dina pronomen?’ liksom. Det känns så enkelt och jag brukar fråga alla personer liksom
oberoende av hur de ser ut eller vad de bär, liksom hur de håller sig, liksom whatever. Jag
brukar bara fråga” (P6).
Flera av deltagarna har även erfarenhet av pronomenrundor, alltså då deltagare i grupp
presenterar sig med sitt pronomen. P3 förklarade dock att de fall då hen varit med om en
pronomenrunda har nästan alla varit cispersoner vilket har gjort att de som inte är cis hamnat i
en position där det känns otryggt att dela med sig av sitt pronomen. Hen sa att “När en
cisperson initierar en pronomenrunda så kan det bli ganska läskigt, särskilt om man själv inte
är bekväm med att säga sitt pronomen eller om man inte känner att man är i en miljö där är
tryggt att säga det“ (P3). Hen menade även att det är en annan upplevelse då det är en queer
miljö då det blir mer en praktisk grej. “Men de flesta fall då jag har sett pronomenrundor så
har det mest lett till att queersen har känt sig obekväma” (P3). P6 uttryckte däremot:
Jag älskar ju mina pronomen, det är som att jag vill skylta dem [...]. Jag har hört
från vissa transpersoner att de tycker att det är obekvämt att få frågan om deras
pronomen för då kan de bli paranoida att de inte passerar som det könet de
tillhör, eller liksom är. Och jag förstår det men [...] det påverkar också mig som
är ickebinär och kanske ser ut på ett visst sätt och att vissa personer hade antagit
att jag var kvinna och vissa hade antagit att jag var man. Att anta någons kön
istället blir farligt för mig och andra ickebinära transpersoner eller transpersoner
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som inte passerar i en specifik könsroll […] personligen vill jag hellre ha det
obekvämt så länge jag kan trivas i vem jag är.
(P6)
Den förklarade därför att den älskar pronomenrundor och vill att det ska bli vanligare.
Att få frågan om sitt pronomen, samt att fråga andra om deras, var alltså för några av
deltagarna positivt. Samtidigt kunde frågan också upplevas som extremt jobbig för de deltagare
som under perioder inte varit klara med att fundera kring sin könsidentitet. Att helt välja bort
att använda pronomen uttryckte en av deltagarna som önskvärt samtidigt som hen inte ansåg att
det var möjligt i det samhälle vi lever i idag. En annan deltagare kände sig stolt över sitt
pronomen och ville skylta med det. Båda dessa reflektioner tyder på att det inte vore en lösning
att helt avstå från att använda pronomen vilket samspelar med att det enligt Bivens & Haimson
(2016) inte är önskvärt med könslösa plattformar då identitet är något viktigt för många.

4.1.4 Situationer online
Flera av deltagarna har valt att skriva ut sitt pronomen på sociala onlineplattformar som ett sätt
att göra andra medvetna om ens pronomen. P1, som har skrivit ut sitt pronomen i sin bio på
Twitter förklarade att det är vanligt där och att det känns bekvämt då personer bara kan klicka
in och kolla ifall de inte vet. Hen tror också att det behövs på ett annat sätt där, jämfört med
exempelvis Instagram, då hen upplever att personer pratar mer med varann på Twitter. P2 har
valt att skriva ut sitt pronomen på bland annat Discord och på andra ställen valt att skriva att
den är queer eller genderqueer, som ett sätt att inte bli felkönad. I jobbsituationer har den både
skrivit ut sitt pronomen och även haft pronomenrundor digitalt nu under pandemin och säger
att det inte varit några konstigheter då de redan har byggt upp en kultur av att göra det under
fysiska arrangemang. Exempel på då den blivit felkönad, eller känt sig exkluderad, är vid
ifyllandet av enkäter, vid val av könsidentitet på olika plattformar samt då den skriver med folk
på Tinder.
P6, som mest använder sig utav Facebook och Instagram, har skrivit ut sina pronomen på
båda dessa plattformar. Den tror att det kan hjälpa folk att använda rätt pronomen men att folk
ibland behöver påminnas genom att den skriver ett inlägg som säger “påminnelse, det här är
mina pronomen [..] för jag tror att folk inte läser folks bio så ofta” (P6).
Reaktionerna på att rätta personer online liknar de som sker i fysiska situationer. P1 beskrev
att personen som hen säger till brukar svara “oj förlåt jag visste inte, typ” (P1). Hen uttryckte
också att det känns mycket lättare att rätta online, “Det är läskigare i verkligheten och känns
som en större grej. På internet kan man bara skriva typ såhär ett ord eller två så skriver dom
sorry och så är det över” (P1). Detta poängterar även P4 som säger att hen inte känner sig lika
utsatt online då det är lättare att gömma sig, vilket gör det lättare att rätta. Hen beskriver en
situation då hen deltog i en introträff på Zoom för en kurs som gick på distans. De delades då
in i grupper för att lära känna varandra och sedan skulle en av klasskamraterna presentera den
grupp som hen var med i. Personen benämnde då gruppen som “en grupp tjejer”. Hen beskrev
att det gjorde hen stressad då hen ville säga till men tänkte “är jag jobbig, är jag krånglig, är
det en stor grej, spelar det någon roll egentligen” (P4) men att hen valde att säga ifrån då
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genom att säga “en liten detalj bara” (P4) och nämna sina pronomen, vilket togs emot bra. Hen
menade dock att det blir en stor grej för en själv.
P6 beskrev en situation då den under ett Zoom-möte fått frågan om sitt pronomen. “då
kändes det väldigt utpekande [...] personen frågade mig och, personligen, vad mina pronomen
var men inte alla andra” vilket kunde ha varit för att personen kände de andra men för den
kändes det som att “du är obviously trans och alla andra personer är normala” (P6).
På den avslutande frågan Vad tror du skulle kunna minska situationer där du blir felkönad
online? svarade P6 att den hoppas att pronomen bredvid namn skulle kunna bidra till det, den
förklarade att den blir glad då den ser andra som skriver ut sitt pronomen i olika sammanhang
online: “även om de är cispersoner eller transpersoner eller whatever så är det så jäkla fint att
få se den normaliseringen av att ha sitt pronomen bredvid sitt namn” (P6). P4 förklarade att
“Information överlag är ju alltid bra. Att människor vet att det finns olika pronomen och tänker
på det när man pratar” (P4) och att en normalisering av att prata om pronomen och att folk
skriver det i sina profiler exempelvis är en viktig del. Angående pronomen i profil sa hen att
hen tyckte att det inte bara ska vara transpersoner som gör det utan att det vore bra om “många
kan samarbeta med att göra det, blir det att bara transpersoner gör det så blir det sån markant
grej” (P4). P3 svarade på frågan att:
Det är knepigt men en av de saker jag ofta tänker på är ju att det hade varit gött
om cispersoner hade tvingats tala om vad de har för pronomen. För bara en sån
sak gör att de själva måste tänka över sin identitet […] det är liksom inte bara vi
som avviker som ska tala om vad vi har för pronomen.
(P3)
Hen förklarade samtidigt att det kan bli ett problem om alla måste tala om sitt pronomen då en
del kan tycka att det är otäckt. Hen sa själv att hen hade “en lång period då jag tyckte att det
var vansinnigt obehagligt när folk frågade för att jag inte var färdig med att komma ut med
det” (P3).
P2 förklarade att det är bra med alternativ för att fylla i kön eller könsidentitet och att flera
sociala medier har blivit bättre på det. Den menade dock att i en situation då den exempelvis
spelar online skulle det kunna kännas jobbigt att skriva ut sitt pronomen:
Det är ju lite roligt att visa på att det finns och bidra med representation men det
öppnar ju direkt upp för en jävla massa påhopp [...] här är en pk-mupp med
könsneutralt pronomen, då hade jag ju kanske inte spelat för att det var kul utan
för att det här känns viktigt att visa att det finns.
(P2)
Den här oron gällde särskilt ifall övriga spelare är främlingar och en stor andel är killar. Som
Carrasco & Kerne (2018) skriver kan det vara problematiskt för vissa individer att vara ute
med sin identitet på sociala medier samtidigt som det i vissa sammanhang kan vara stärkande,
varpå de föreslår selective visibility som innebär ökad support för att användare ska kunna välja
vad som visas och för vem. Som deltagarna i denna studie uttryckte kring att det finns
situationer då det exempelvis kan vara jobbigt att skylta med sitt pronomen medan det i andra
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situationer hade kunnat underlätta, skulle en möjlighet att kunna justera när och för vem ens
pronomen visas kunna vara fördelaktig.
Deltagarnas upplevelser av att bli felkönade skedde i såväl fysiska situationer som online,
vilket samspelar med vad Pereira & Baranauskas (2018) skriver om att de fördomar som
HBTQI-personer möter i fysiska situationer till vardags avspeglas i interaktioner online.

4.1.5 Sammanfattning
I intervjuerna framkom en skillnad mellan rum som upplevdes som trygga, bland exempelvis
vänner och i HBTQI-kretsar och sammanhang som tolkades som mer osäkra, såsom bland
främlingar, vilket även har kunnat ses i tidigare forskning. Tolkningen av en situation avgjorde
också om det kändes tryggt att dela med sig om sin könsidentitet och pronomen, samt rätta om
någon felkönar. Samtidigt kunde reaktionerna då informanterna rättade bekanta eller vänner
också upplevas som överdriven, vilket gjorde att de ibland avstod.
Samtliga deltagare uttryckte att det finns en okunskap kring könsidentitet och pronomen i
samhället, framförallt bland cispersoner utanför HBTQI-kretsar. Ökad synlighet av pronomen,
exempelvis att skriva ut sitt pronomen på social plattformar online även som cisperson,
framkom som önskvärt. Att det skulle vara obligatoriskt att skriva ut sitt pronomen skulle dock
kunna göra det svårt för personer som är osäkra på vilket pronomen de vill använda eller inte
ännu kommit ut med sin könsidentitet till omgivningen. Tidigare forskning visar på att det kan
vara viktigt för HBTQI-personer att kunna välja vilken information om ens identitet som visas
för vem (Carrasco & Kerne 2018).
Utifrån den information som framkom under intervjuerna förbereddes underlaget för en
workshop. Där utforskades möjliga lösningar på de problem som uppstår då de riskerar att bli
felkönade. Resultatet av workshopen beskrivs i följande stycke.

4.2 Workshop
Workshopen utfördes för att utifrån intervjuernas bidrag kunna gå vidare i formuleringar kring
designlösningar för pronomen och problematiken kring att bli felkönad. Workshopen startade
med en presentation och uppvärmningsövning som sedan följdes av första övningen där
deltagarna, utifrån tre olika scenarion fick reflektera kring designlösningar för den angivna
situationen. Andra övningen innehöll fem wireframes som grund och deltagarna diskuterade
för- och nackdelar samt övriga lösningar kopplat till dessa. De deltagare som medverkade
under workshopen använder följande pronomen: hen och hon.

4.2.1 Övning 1 - Scenarion
Under första scenariot diskuterades: “Du är i en diskussion i ett Facebookforum, med
personer som inte känner till ditt pronomen men vill använda rätt då de talar om dig”.
D2 menade att genom att ha pronomen bredvid namnet kan det hjälpa men berättade också
“[...] om det skulle vara det på alla [...] om man som transperson ska vara den enda som gör
det så blir det ju en sån grej av det liksom, att man ska behöva säga till om det” (D2). “Det
blir ett utpekande” (D1). D3 sa “jag skulle gilla om det fanns en ruta för namn och en ruta för
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pronomen” (D3). Att ha en funktion som kräver att användaren fyller i sitt pronomen ansåg de
inte skulle vara något problem; “då blir det ju likvärdigt för alla” (D1). D2 förklarade:
Jag tänker att pronomen är ju svårt att inte använda helt och hållet liksom, men
det vore en annan sak om alla skulle skriva kön [...] det skulle bli konstigt om
alla måste skriva vilket kön för alla definierar ju inte kön [...] men pronomen är
ju någonting som, vad jag vet, att de flesta använder.
(D2)
D3 nämnde däremot “det är ju förståeligt om det inte känns helt tryggt heller” (D3), att det
borde vara valfritt och fortsatte “det är ju det ultimata att liksom inte köna folk” (D3).
Deltagarnas förslag och synpunkter kring en möjlig lösning att ha pronomen bredvid ens
namn på Facebook tyder på att det skulle kunna vara fördelaktigt samtidigt som det skulle
kunna kännas otryggt i vissa situationer. Det samspelar med vad Hanckel et al. (2019) såg i sin
studie, där en deltagare inte valde att vara helt öppen med sin identitet på Facebook för att hens
mamma hade tillgång att se vad som postades där. Att det vore önskvärt att inte köna folk eller
att även de som inte är trans skulle skriva ut sitt pronomen är aspekter som skulle behöva tas i
övervägande vid designandet av en sådan funktion. Som Scheuerman, Branham & Hamidi
(2018) skriver skulle den kunskap och expertis som transpersoner ofta besitter kring
könsidentitet kunna användas för att skapa en mer nyanserad teknologi.
Under andra scenariot diskuterades: “Under ett zoom-möte blir du felkönad av din
kollega då den presenterar ett projekt som ni jobbar på tillsammans. Du börjar bli trött
på att rätta den då den ofta gör en stor grej utav det.” D3 uttryckte att det är en vanlig
situation och fortsatte “på Zoom möten brukar jag bara skriva mitt där man skriver namnet
[...] om många gjorde det skulle det varit bra” (D3). D1 menade att det kan vara en svår
situation beroende på vilka personer det är som är med “[...] det kan ju också vara så att den
här kollegan har bestämt sig att någon har ett cis-pronomen och tänker inte ändra på det [...]
även om jag talar om mitt pronomen kommer den inte respektera mig” (D1). D2 tyckte att om
personer i omgivningen är medveten kring vilket pronomen en person använder samt hör att
någon benämner den med fel är det önskvärt om de uppmärksammar det “[...] det är skönt att
inte behöva ta striden själv” (D2) och fortsatte “[...] i många sådana sammanhang så vet ju
folk inte, det kanske bara är kollegan som vet och resten är nya människor” (D2). På frågan
om människor i omgivningen skulle kunna göra något utan att säga till rakt ut menade D2 “det
är väl att skriva det” (D2).
Att en av deltagarna uttryckte en önskan om att personer i omgivningen går in och rättar åt
en kan ses i relation till att
Att tala om sitt pronomen behöver som D1 sa dock inte leda till att en förändring sker. Denna
cisnormativa föreställning framkom även bland deltagarna i intervjuer, såväl i fysiska
situationer som online vilket återigen styrker vad Pereira & Baranauskas (2018) skriver om att
de fördomar som HBTQI-personer möter i fysiska situationer till vardags avspeglas i
interaktioner online.
Under tredje scenariot diskuterades: “Du registrerar dig på en hemsida. Där blir du
ombedd att ange ditt kön, se skisser här bredvid. Vad tänker du kring detta?” Se Fig 3 för
underlag.
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Fig 3. Wireframe baserad på en registreringssida på en social onlineplattform.
D2 uttryckte att alternativen man och kvinna skulle kunna avlägsnas “alla får skriva pronomen
och kön [...] så att alla får den valmöjligheten som den som väljer “annat” får, [...] det blir ett
utpekande på något sätt att jag frångår om jag inte väljer något av de basic alternativen” (D2).
D1 höll med och tillade att det kan tvinga personer att tänka efter “aha, identifierar sig inte
alla som man eller kvinna” (D1). D1 fortsatte och menade att om den designen kvarstår borde
alla få fylla i pronomen “om alla behöver skriva pronomen [...] det är ju nästan en bättre
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lösning” (D1). D2 tyckte inte att det ska vara förvalda alternativ till pronomen utan användare
ska kunna skriva det själv “för även ifall det inte är så vanligt på svenska så finns det ju säkert
fler pronomen på svenska än de vanligaste, för jag vet på engelska finns det jättemånga
pronomen” (D2), och menade att det finns de som använder andra pronomen också. D3
menade att det blir besvärligt med enbart tre olika alternativ av pronomen att välja mellan och
menade att borde finnas fler alternativ:
Jag förstår att det kan vara svårt på en hemsida att, ja, ta vad som helst, men det
hade ju varit det bästa [...] då hade man kunnat skriva in i olika former och det
hade varit bäst för det finns många som har andra pronomen.
(D3)
Hen blev i övrigt glad om fler alternativ än hon och han fanns med. En aspekt där deltagarna
upplevde exkludering var vid registrering av plattformar eller vid ifyllandet av enkät då
begränsade valmöjligheter gällande könsidentitet eller pronomen ofta existerar. Detta är något
som Bivens & Haimson (2016) beskriver i sin studie då de visar på att sociala onlineplattformar
ofta tillhandahåller ett binärt system, även om de under det senaste decenniet har blivit
vanligare med ett “övrigt”-fält för de som inte identifierar sig som man eller kvinna. I det
exempel som diskuterades här (Fig 3), där man, kvinna och anpassat fanns som alternativ vid
registrering på en social plattform och där användare kunde välja han, hon eller hen som
pronomen efter att ha fyllt i anpassat, upplevdes på olika vis av deltagarna. I exemplet
inkluderas inte den vilket flera av deltagarna i studien använder som pronomen, vilket innebär
att de i denna sociala onlineplattform exkluderas. De begränsade valmöjligheter som ges i detta
exempel kan kopplas till hur denna och liknande registreringssidor på sociala onlineplattformar
är påverkade av reklamindustrin som vill kunna rikta könsrelaterad reklam utifrån den
information som användare fyller i (Bivens & Haimson 2016).
Komplexiteten kring hur alternativen för könsidentitet och pronomen vid registrering
utformas, såväl som en möjlig funktion för att visa pronomen bredvid namn, samspelar med
vad Spiel, Keyes och Barlas (2019) lyfter i ett utökat abstrakt om att inkluderandet av
transpersoner och/eller ickebinära inte kan lösas genom enbart en “extra checkbox”. Som de
nämner finns det även en risk att reproducera en binär syn på kön om inte inkluderandet av
ickebinära personer inkluderas i design av teknologi. Deltagarna i denna studie har lyft flera
aspekter som är exempel på hur enbart ett övrigt-alternativ inte är en lösning: de flertal
ickebinära pronomen som existerar; att enbart ett “anpassat”-alternativ kan upplevas som
exkluderande; att det finns olika situationer då personer vill eller inte vill delge sitt pronomen
öppet; att det finns en önskan om att cispersoner skulle skriva ut sitt pronomen; samt att
deltagarna upplevde en brist på kunskap gällande könsidentitet och användning av pronomen.

4.2.2 Övning 2 - Skisser
Första designförslaget som diskuterades byggde på att användaren får information kring
pronomen vid en registrering, se Fig 4. I ena exemplet innebar det en synlig ruta bredvid
registreringen och i andra en alternativ informationsruta vilket visas genom att användaren
trycker på informationsknappen.
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Fig 4. Informationsruta om användningen av pronomen.
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D3 tyckte att det var bra att visa en sådan informationsruta och påpekade “bara för att
förtydliga och för att det kanske lär någon något nytt också” (D3). “Jag tänker att pronomen
med den här popup-rutan, det blir inte lika liksom utlämnande [...] då går man in och tittar om
man vill” (D1), uttryckte D1 och fortsatte “har man det som det första alternativet är det ju
mer, ja, här ska alla liksom utlämna sitt pronomen, då ska alla göra det, och det finns ju en bra
sak med det också” (D1), men föredrog alternativ nummer två. D2 höll med och sa “jag
gillade båda, jag tänkte också spontant nummer två först för det liksom känns smidigare”
(D2). Här funderade D3 på om det är tillräckligt att ha en informationsruta som användaren
klickar på för att visa och läsa “jag tänker mest ur en ren designsynpunkt” (D3) och menade att
det första alternativet tar mycket plats. Det fanns också fördelar med alternativ nummer ett
uttryckte D2 “de som inte tänker på det och bara skriver i [...] och inte har så mycket
erfarenhet kring det [...] blir ju lite påtvingat det när det står där [...] vilket på ett sätt kan vara
bra också om det blir väldigt tydligt [...] att det här är en grej som ska uppmärksammas” (D2).
D3 tänkte att “det är en större chans att folk läser det om det finns redo på sidan, utan att
behöva trycka någonstans” (D3) och fortsatte “då är det större chans att någon som inte har
koll lär sig det” (D3) och menade därför att alternativ ett har en fördel. På frågan om det kan
vara överflödigt så svarade D2 “kanske [...] för mig är det nog bara platsen den tar men
samtidigt skulle jag bli glad om det stod så” och fortsatte “jag tycker att båda var ganska bra”
(D2). D3 tyckte att det inte finns några nackdelar med informationsrutor kring pronomen. ‘
Det fanns, hos deltagarna, positiva aspekter med att ha informationen synlig för alla, då
detta skulle kunna leda till att fler tar del utav den. Samtidigt ansågs det även vara positivt att
låta den döljas i en popup-ruta, då detta gör informationen mindre utlämnande. Utlämnande på
så sätt att det inte nödvändigtvis bidrar till normaliseringen av att använda pronomen om en
sådan funktion behöver följas av en informationsruta, vilket också skulle kunna uppfattas som
överflödigt. Deltagarna tyckte dock oavsett att information skulle vara en positiv sak att mötas
av. Känslan av att bli inkluderad kunde även ses i studien av Dym et al. (2019), där deltagarna
beskrev att de uppskattade då de såg representation av sig själva i media, genom plattformen
Fandom som främjade detta, vilket gav dem en känsla av trygghet.
När de blev tillfrågade om att betygsätta prototypen mellan 1 till 10, svarade deltagarna “7 på
alternativ nummer ett och 8/9 på alternativ nummer två” (D1), “9 på båda” (D2) och “10, det
känns som en väldigt rimlig sak och jag ser inte riktigt någon nackdel med det” (D3).
Andra designförslaget, se Fig 5 för underlag, som diskuterades byggde på en skiss om en
informationsruta innehållandes information kring pronomen, under tiden personen väntar på att
ett onlinemöte ska starta.
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Fig 5. Informationsruta som visas innan videomöten.
D3 beskrev “Ja det är ju en bra påminnelse [...] jag tänker att det kan ju alltid påverka någon,
att någon tänker ja just det” (D3). D2 uttryckte liknande tankar “jag tycker bara det var
jättesmart [...] det gör ju att fler får kunskap om det” (D2). Enligt D2 spelade längden av
informationen stor roll och menade att det är bra med kortare information för “då är det fler
som orkar läsa det [...] det kan vara ännu konkretare” (D2) och uttrycker att det är möjligt att
avskilja informationen med rubriker för att göra det ännu tydligare. Det kan göra att fler tänker
på pronomen “jag tror att vissa kanske ändå inte gör det men det är ju ändå ett sätt att öka
kunskapen för de som vill göra det, som kanske inte vet att man kan göra fel” (D2) men
menade att det fortfarande kan finnas problem som kvarstår och fortsatte “sen kommer det
alltid finnas de som struntar i det i alla fall eller liksom inte kommer ihåg det [...] men varje
påminnelse är ju bra” (D2). D3 uttryckte en avsaknad av sådana informationsrutor men
påpekade att “folk skriver det i grupper och så” (D3).
Som deltagarna uttryckte i diskussionen kring både Fig 4 och Fig 5 är en informationsruta
ingen garanti för att personer slutar att felköna men de menade att det skulle kunna leda till att
kunskapen ökar. Under intervjuerna nämndes okunskapen bland personer som inte själv var
HBTQI som en aspekt som gjorde situationen otrygg Att återskapa en trygg miljö är möjligt
även på plattformar som inte har det uttalade syftet att vara till för HBTQI-personer (Dym et al.
2019).
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På frågan kring att betygsätta prototypen uttryckte deltagarna “Jag ser ingen nackdel med
den heller, det är väl en jättebra idé” (D3) och betygsatte den som 10, “9, den kan vara ännu
tydligare” (D2) och “9:a” (D1).
Tredje designförslaget som diskuterades gör det möjligt för användaren att, vid registrering
fylla i pronomen och om det ska visas tillsammans med namn i inlägg och kommentarer, se Fig
6.

Fig 6. Inställning för att visa pronomen bredvid användarnamn.
“Jag tror att funktionen skulle vara bra men [...] att det är få som väljer det och att de som
väljer det blir utpekade då” (D2). D3 höll med kring att det kan vara problematiskt om
funktionen är valfritt då det önskvärda är att få fler cispersoner att uttrycka sitt pronomen men
menade ändå att “det skulle säkert hjälpa mycket om det fanns” (D3). D3 menade att om det
även fanns en informationsruta kring pronomen, som i tidigare diskuterade prototyper, se Fig 4
och Fig 5, skulle det kunna bli mer normaliserat att göra det.
Att behöva välja vilket pronomen som ska användas kan också bli en jobbig situation men D1
menade ändå att det är bra med en ruta där en som användare själv fyller i sitt pronomen:
...om man jämför med vad det brukar vara [...] annat eller hen som alternativt
pronomen [...] det finns ju så många andra pronomen som man skulle kunna
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välja, då är det bra att det finns en sådan att man kan välja pronomen själv
istället för det står annat eller något.
(D1)
D3 uttryckte att det är en jättebra idé “man behöver inte trycka någonstans för att få fram det
utan det bara syns, och bra att det är valfritt” (D3).
Deltagarnas olika tankar kring valet om vad som visas för vem samspelar med vad Dym et
al. (2019) skriver om att selective visibility både kan stärka säkerheten hos användaren
samtidigt som den kan göra att andra missar information eller support, vilket också våra
deltagare uttryckte. Att funktionen är valfri ansåg deltagarna skulle kunna leda till att personer
som inte är transpersoner och/eller ickebinära fyller i sitt pronomen vilket de ansåg hade varit
önskvärt. Samtidigt blir det problematiskt att ha funktionen obligatoriskt då ett öppet fält där
alla behöver fylla i kan öka risken för att personer skriver oseriösa benämningar (Jaroszewski et
al. 2018). D2 betygsatte prototypen till en 6:a, D1 en 8:a och D3 betygsatte den till en 10:a.
Femte designförslaget, se Fig 7, som diskuterades var en funktion som gör det möjligt att
visa pronomen under videomöten och anonymt rätta, via ett privat genererat meddelande, om
någon i mötet felkönar. Designen gör det också möjligt, för användaren som mottar en
påminnelse, att skicka ett färdigt svar.

Fig 7. Funktion för att anonymt rätta en person som felkönar.
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D2 tyckte att det var en jättebra idé “jag tycker att det är bra dels att man kan vara anonym
och dels att man kan klicka på att se pronomen och att man kan göra det lite diskret istället för
att säga till” (D2), vilket också D3 höll med om “det skulle vara superbra [...] det blir lättare”
(D3). D2 tyckte att funktionen kan vara hjälpsam speciellt vid kombination av tidigare
prototyper, se Fig 4 och Fig 5, där användarna får information om pronomen via rutor.“En
sådan informationsknapp om man inte förstår, [...] vad är pronomen? Det är inte alla som vet
det” (D2).
Vid diskussion om det förinställda svaret som användaren kan skicka då hen blir rättad
svarade D2 “det finns ju alltid en risk att den personen liksom inte känner så, då känns det lite
oärligt [...] jag vill veta saker som är ärligt men på ett sätt är det väl trevligt” (D2). D3 tyckte
istället att det är bra att det fanns ett förinställt svar “så att man vet att personen sett det” (D3)
men menade även “man skulle ju inte våga använda den till alla ändå, men det är ju ändå bra
att den finns där som en valmöjlighet” (D3). Även fast hen funderade kring om funktionen inte
alltid skulle användas till att rätta alla, då det kan bero på relationen med personen i fråga, så
tyckte hen ändå att “det är aldrig en nackdel att den finns den funktionen” (D3) och att
funktionen kan leda till en viss normalisering av pronomen. Hen menade också att det är bra att
vem som helst kan rätta vem som helst. Vid betygsättning av prototypen satte D1 betyget 9, D2
betyget 8 och D3 betyget 10.
Flera av studiens deltagare uttryckte att det var positivt då personer i omgivningen klev in
och rättade personen som felkönat någon. Designförslaget som diskuteras här (Fig 7)
underbyggs av att Haimson et al. (2020) skriver om att att teknologin bör gå bortom att enbart
designa för individen och överväga hur personer inom communityt kan använda teknologin för
att stödja varandra. I studien samspelar detta med vad deltagarna ansåg kring prototypen som
möjliggör för användare att visa pronomen, genom att hålla muspekaren över personens ruta,
under videomöten samt anonymt rätta en person via privat meddelande (Bilaga 9, Fig. 8). Att
anonymt kunna rätta en person som felkönar beskrivs som en bra lösning men det framgår
också att funktionen inte skulle användas vid alla tillfällen. Samtidigt uttryckte deltagarna att
det gör det möjligt för vem som helst att rätta på ett enkelt vis, vilket samverkar med vad Dym
et al. (2019) menar gällande att det inte enbart behöver vara den enskilda individen som utför
arbetet kring identitet utan det kan utföras på samhällsnivå eller genom communityt.
Det sista designförslaget som diskuterades bygger på en funktion där användaren angett sitt
pronomen och låter applikationen automatiskt ändra kommentarer där användaren anger ett
annat pronomen, se Fig 8.
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Fig 8. Funktion för att automatiskt rätta pronomen vid felköning i kommentarsfält.
D1 tyckte att det lät som en bra idé och uttryckte “både till de som bara råkar skriva fel
eller till de där som faktiskt gör det av illvilja” (D1) och menade att de personer som säger
“det finns bara två kön, det har det alltid funnits” (D1) kan lära sig något av funktionen. D2
tyckte att valmöjligheten att kunna stänga av och på funktionen var bra. D3 uttryckte “det är
en väldigt intressant idé” (D3) men påpekade att tekniken kring funktionen kan bli
komplicerad “ibland kanske man skriver om andra i en kommentar men har taggat en person
och kan skriva visa detta för X” (D3). Hen menade att om möjligheten finns att få funktionen
att fungera felfritt så skulle den vara bra för “Det är ju alltid ett problem, om någon börjar
säga fel eller skriva fel så fortsätter andra” (D3).
Att själv rätta någon kan ibland upplevas som enkelt och kännas bra efteråt, men i andra
situationer kan de leda till jobbiga situationer vilket även gör att personer väljer att avstå från
att rätta. Som Gatehouse et al. (2018) skriver kan designers inte designa lösningen på ett
komplext problem utan istället designa utrymmen där dessa erfarenheter hörs genom designing
with ambivalence. Syftet är då att inkorporera den ambivalens som uppstår bland deltagare och
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att tillåta dem att ses som både utsatta och kapabla och att låta detta vara en faktor i
designprocessen snarare än att lösa denna ambivalens. Deltagarna var positiva till en funktion
för att autorätta, ifall att en sådan kunde fungera felfritt, då det skulle minska antalet situationer
då felköning uppstår samt att det även skulle minska risken för att andra ser när någon
använder fel pronomen om en. Samtidigt påpekades att det var bra att användaren själv kan
välja att slå på eller av autorättning då en del kanske inte vill ha en sådan lösning.
Vid betygsättning svarade D1 “9/10, jättebra” (D1) och D3 betygsatte den till en 7:a.

4.2.3 Sammanfattning workshop
Workshopen resulterade i en bild av att det vore positivt att införa lättillgänglig information
kring användandet av pronomen och problematiken kring att bli felkönad på sociala
onlineplattformar. Deltagarna trodde att det kan leda till att kunskapen ökar hos de som är
okunniga eller ignoranta samt att föreställningar kring användandet av pronomen kan
ifrågasättas. Likheter med resultatet av intervjuerna syntes på så sätt att deltagarna skiljer på
trygga miljöer och relationer och att utformandet av designlösningar kan påverkas av vilka
miljöer de avser att finnas i. Utöver lättillgänglig information framkom även möjligheten att ha
sitt pronomen utskrivet bredvid sitt namn på sociala onlineplattformar som något som skulle
kunna leda till färre situationer då felköning sker, och i förlängningen minskad stigmatisering.
Designlösningar som låter användaren på egen hand ange sitt pronomen är att föredra till
skillnad från förinställda val som kommer med viss problematik. Då valmöjligheten att välja
kön finns, exempelvis kvinna, man eller anpassat som diskuterats under scenario 3 (Bilaga 9,
Fig 2) föreslogs av deltagarna att samtliga val skulle kunna innebära en tom textruta för att
själv ange sitt pronomen. Detta, menade deltagarna, skapar en inkludering och kan leda till
ökad medvetenhet kring pronomenanvändning. Designlösningar som kan kompletteras med
information är att föredra, då kunskapen kring användning av pronomen och problematiken
med felköning är svag.
Det framkom även att det finns ett värde i att designa funktioner som minskar ansvaret på
den individ som blivit felkönad. Funktioner som underlättar för andra personer att kliva in och
rätta eller som möjliggör autokorrekt då en person blir felkönad diskuterades. Deltagarna
ställde sig positiva till sådana funktioner då det dels kan få personer att börja reflektera kring
hur de könar andra samt att det även kan få en positiv kedjeeffekt, då någon använder rätt
pronomen om en person, med att andra kan börja göra detsamma.
I analysen av workshopresultatet framkom en bild att resultatet av denna studie samspelar
med delar som finns i tidigare forskning. Det finns ett behov av att kunna justera vilken
information som visas gällande en persons identitet på sociala onlineplattformar och att
transpersoner och/eller ickebinära inte inkluderas i sociala onlineplattformar genom enbart ett
övrigt-alternativ vid registrering. Ökad information gällande användande av pronomen och
könsidentitet kan vara ett sätt att bemöta okunskap i otrygga rum. Designlösningar som stödjer
communitybaserade funktioner och minskar ansvaret på den enskilda individen framkommer
som önskvärt i såväl tidigare forskning som i denna studiet.
I följande avsnitt presenteras riktlinjer som föreslås utifrån analys av deltagarnas bidrag från
intervju och workshop.
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4.3 Designriktlinjer
Utifrån resultatet av intervjuer och workshop samt analys i relation till tidigare forskning
presenteras tre riktlinjer som kan guida designers i utformandet av sociala onlineplattformar:
Valbar pronomen-synlighet, Informativa designelement och Communitybaserade funktioner.
Följande definitioner beskriver hur designers kan applicera dessa designriktlinjer:
● Valbar pronomen-synlighet: Sociala onlineplattformar bör möjliggöra funktioner som
tillåter användare att visa sitt pronomen bredvid sitt namn. En sådan funktion ska kunna
slås av och på i olika sammanhang för att användaren enkelt ska kunna synliggöra sitt
pronomen för andra. Användare ska kunna skriva in sitt pronomen i ett öppet fält, för
att personer som använder sig av icke-normativa pronomen ska inkluderas.
● Informativa designelement: Designelement som gör det möjligt för användare att ta
del av information kring könsidentitet och användandet av pronomen. Det kan innebära
informationsrutor om användning av pronomen visas vid registrering på sociala
onlineplattformar, innan videomöten eller liknande. “Användning av pronomen” syftas
här på att en persons pronomen inte ska tas för givet och att det finns andra pronomen
än hon och han.
● Communitybaserade funktioner: Design av funktioner som tar ansvaret från den
enskilda individen som upplever felköning. Sociala onlineplattformar bör inkludera
funktioner som möjliggör och uppmuntrar att användare stödjer varandra i situationer
då någon blir eller riskerar att bli felkönad. Communitybaserade funktioner kan även
innefatta funktioner som är automatiserade, där användare exempelvis kan välja att
felköning i kommentarsfält autorättas.

5. Diskussion
I följande avsnitt diskuteras och motiveras de tre designriktlinjer som studien resulterat i. De
metodologiska överväganden som gjorts diskuteras såväl som och eventuella följder vid
implementering av riktlinjerna.

5.1 Design av sociala onlineplattformar som stöd för transpersoner
och/eller ickebinära
Utformandet av designriktlinjen Valbar pronomen-synlighet grundar sig att deltagarna uttryckt
att utökade möjligheter att skriva ut sitt pronomen vore positivt. Några av studiens deltagare
uttryckte att en sådan funktion skulle kunna vara obligatorisk, då det skulle få även cispersoner
att skriva ut sitt pronomen. Att cispersoner skulle skriva ut sitt pronomen nämndes i både
intervju och workshop som något positivt, då detta skulle göra det mindre utpekande för
transpersoner och/eller ickebinära. Med detta i åtanke hade riktlinjen kunnat utformas på ett
annat vis. Det är dock de olika perspektiven från deltagarna som lagt grund till riktlinjen och
därför vägs det in att andra deltagare uttryckt att det inte skulle kännas bekvämt i vissa
sammanhang samt att personer kan vara osäkra på vilket pronomen de vill använda. Namnet
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Valbar pronomen-synlighet har sin grund i begreppet selective visibility som diskuteras genom
studien. Att ge användare möjlighet att välja vilken information som visas och när är även
något som visat sig viktigt för HBTQI-personer i tidigare studier, något som benämnts som
selective visibility (Carrasco & Kerne 2018; Dym et al. 2019). Tinders funktion att kunna visa
eller dölja sin sexuella läggning i sin profil samt att kunna dölja hela sin profil i osäkra
områden är ett exempel på hur selective visibility har implementeras.
Att låta användare fylla i sitt pronomen i ett öppet fält grundar sig i att användare inte ska
exkluderas. I det exempel som diskuteras under workshopen där endast han, hon och hen finns
som alternativ exkluderas exempelvis personer som använder den som pronomen (Bilaga 9,
Fig 2).
Deltagarna uttryckte att okunskapen kring användandet av pronomen är något de möter
dagligen. Dessa insikter ligger till grund för designriktlinjen Informativa designelement. De
menade samtidigt att information inte säkert är det som kommer lösa problematiken men att det
kan påminna och informera personer med låg kunskap, vilket kan minska stigmatiseringen.
Deltagarna menade att de inte kunde se några större nackdelar med att ha informativa
designelement vid exempelvis registrering (Bilaga 9, Fig 3) eller som informationsruta innan
videomöte (Bilaga 9, Fig 4). Hur informationen presenteras diskuterades ur två aspekter, vad
som är mest visuellt tilltalande och på vilket sätt det kan påverka personen som ska ta del av
den. Att ha tydlig information synligt, utan att dölja det bakom en informationsknapp, ansåg
deltagarna kunde få personer som ignorerar informationen att faktiskt läsa den och förstå
problemet. Samtidigt uttryckte de att det alternativet med information om användande av
pronomen bredvid pronomenfält vid registrering kan upplevas utlämnande, samt att det rent
visuellt ser bättre ut som pop-up alternativet. Presentationen av information är i vår studie ett
dilemma som bör undersökas vidare, vilket nämns i avsnitt 6.2 Fortsatt forskning.
I studien samt utifrån tidigare forskning var det tydligt hur HBTQI-personer skiljer på ”trygga”
och ”otrygga” situationer. Trygga rum innebär rum eller situationer som ofta bygger på
kunskap, acceptans och en icke-cisnormativ föreställning. Att återskapa sådana platser
och/eller situationer kan vara svårt och komplicerat men enligt deltagarna i studien kan
information kring pronomen vidga kunskapen hos okunniga och även öka känslan av
inkludering, vilket i sig kan göra att personer ifrågasätter cisnormativiteten. Att ifrågasätta
cisnormativiteten kan göra klimatet i rum och situationer mer trygga då det försöker efterlikna
andra där tryggheten redan är konstruerad. Genom informationen kan ansvaret läggas på
personer som inte själva berörs att bli mer lyhörda.
Att designa för communitybaserade funktioner är något som skulle kunna ta ansvaret från
den enskilda individen när det gäller att hantera situationer då felköning sker. Deltagarna
uppskattade när någon i omgivningen klev in och rättade då det dels gav känslan av att någon
gav dem stöd och att de slapp ta diskussionen själva. Ett exempel på designlösning för en sådan
funktion diskuterades under workshopen där användare anonymt kunde skicka en påminnelse
till någon som felkönat under ett videomöte (Bilaga 9, Fig 6). Deltagarna ställde sig positiva
till en sådan lösning. Samtidigt påpekades att den inte alltid skulle vara läglig att använda, utan
att det beror på vilket sammanhang man befinner sig i. Hur sådana funktioner skulle utformas
på ett sätt som gynnar användare behöver därför utforskas vidare, vilket tas upp i avsnitt 6.1.
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5.2 Metodologiska överväganden
5.2.1 Deltagande
Det var av stor vikt att varje informant kände en frihet i att medverka. Medvetenheten om att
ämnet kan uppfattas som känsligt att prata om och reflektera kring ligger till grund för valet att
dela formuläret via sociala kanaler och stängda HBTQI-grupper på Facebook. Det delades inte
direkt till vänner eller bekanta, då detta hade kunnat leda till att personer känt sig tvingade att
ställa upp. Att inte kontakta vänner och bekanta gjorde att frivilligheten till att delta i studien
bestod. Samtidigt diskuterades möjligheten då tryggheten redan existerar med vänner och
bekanta vilket hade kunnat leda till att de valt att öppna upp sig i större grad. Slutligen
beslutades formuläret att delas offentligt på Facebook och i slutna grupper vilket gav vänner
och bekanta möjligheten att delta på sina egna villkor.
Formuläret gav svar från 10 personer. Dessa kontaktades därefter för planering av intervjuoch workshoptillfälle. Totalt deltog sex (6) personer i studien.

5.2.2 Intervju
Att utföra semistrukturerade intervjuer möjliggjorde fokus på problemområdet, erfarenheter av
felköning i olika situationer, samtidigt som det öppnade upp för följdfrågor. Om ostrukturerade
intervjuer utförts, där ett ämne introduceras av intervjuaren som sedan låter den som intervjuas
styra samtalets riktning, hade detta kunnat ge andra insikter då diskussionen inte formas av de
frågor vi förberett (Denscombe 2012, s.269). Ett sådant val hade kunnat resultera i att
intervjuernas riktning blivit spridda vilket hade försvårat efterföljande analys, då frågorna
noggrant utformats för att få en god uppfattning om deltagarnas erfarenheter och upplevelser
kring specifikt felköning i olika situationer. Detta var även ett skäl till att strukturerade
intervjuer eller frågeformulär inte blev aktuellt, då behovet av att kunna ställa följdfrågor, för
att få en djupare förståelse för deras erfarenheter, var nödvändigt. Då PD handlar om att
involvera användare i designprocessen är kvalitativa aspekten av semistrukturerade intervjuer
viktigare än kvantitet i antalet deltagare som sådana metoder hade kunnat generera.
Beslutet att utföra intervjuerna online grundade sig i rådande restriktioner under
coronapandemin. Det följde både med för- och nackdelar. En intervju i verkligheten hade
kunnat resultera i ett ännu mer avslappnat samtal. Samtidigt öppnade det upp för möjligheten
att kunna inkludera informanter från hela Sverige.

5.2.3 Workshop
Att utföra workshopen digitalt hade, på liknande vis som intervjuerna, både för- och nackdelar
och grundade sig på samma sätt i rådande restriktioner kring coronapandemin. Fördelen var att
informanterna kunde välja att sitta på en trygg och bekväm plats, vilket kan ha bidragit till att
de känt sig avslappnade. Det innebar att deltagandet inte heller var bundet till en geografisk
plats.
En nackdel var att deltagarna inte hade en vana av verktyget Mural och därför kan ha
upplevt en högre tröskel gällande att till exempel skissa. Deltagarna använde inte
pennverktyget för att skissa under workshopen som hölls, vilket kan vara ett resultat av att de
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inte använt verktyget innan men även av hur övningarna utformats. Deltagarnas tankar kring
möjliga lösningar samt feedback på de wireframes som tagits fram utifrån intervjuerna skedde
istället genom samtal. Alternativet som övervägdes var att låta deltagarna förse sig med papper
och penna för att kunna skissa på idéer, som sedan kunde delas via foton. Valet att inte göra så
grundade sig i att det skulle vara så enkelt som möjligt att delta, utan krav på andra verktyg och
material än en dator. Hade workshopen ägt rum i en fysisk miljö hade detta möjliggjort
övningar där deltagarna kunnat förses med material för att skissa och utforma mockups i
pappersformat, vilket är vanliga övningar vid PD. Det viktiga under workshopen som hölls var
dock att få deltagarna att utforska och reflektera kring möjliga designlösningar, vilket samtliga
workshops resulterade i. Då syftet med studien var att ta fram designriktlinjer var deltagarnas
reflektioner av större vikt än att ta fram något visuellt, även om det hade kunnat leda till
ytterligare kunskap. Att låta deltagarna ta fram visuella mockups hade kunnat resultera att
fokuset lades på utseendet snarare än funktion.
Bortfallet av deltagare kan ha påverkat resultatet av workshopen, då de deltagare som avstod
från att delta kunde ha bidragit med fler insikter. Då samtliga deltagare intervjuades lade
materialet från båda tillfällena, trots bortfallet, en god grund för analys och framtagande av
designriktlinjer.

5.2.4 Breddning av område
Målet med projektet var från början att fokusera på enbart videomöten online. Under
intervjutillfällena framgick problematiken med att folk tilltalar andra med fel pronomen i
ytterligare sociala kanaler och sammanhang online. Detta ledde till beslutet att bredda området
till mer än enbart videomöten online. Det kan vara så att problematiken och de potentiella
lösningarna till dessa inte enbart behöver knytas till en kanal.

5.3 Potentiella konsekvenser för individ och samhälle
En implementering av de designriktlinjer som föreslås i studien skulle kunna leda till minskade
situationer då transpersoner och/eller ickebinära felkönas. Hur implementeringen av dessa
riktlinjer kan se ut och dess effekt på de situationer då personer riskeras att felkönas behöver
utforskas vidare, vilket tas upp i avsnittet 6.1 Fortsatt forskning. Då risken för att bli felkönad
leder till stress är syftet med dessa riktlinjer de situationer då att transpersoner och/eller
ickebinära felkönas minskar vilket i förlängningen skulle kunna leda till minskad stress för
denna grupp.
Deltagarna i studien har uttryck att de upplevt en bristande kunskap gällande könsidentitet
och användandet av pronomen hos personer utanför HBTQI-communityt, varav Informativa
designelement föreslås som ett sätt att bemöta detta problem. För de mottagare av dessa
informativa designelement som är öppna för att ta till sig av informationen skulle det kunna
leda till en ökad kunskap kring könsidentitet och användandet av pronomen och därmed en
ökad förståelse för transpersoners och/eller ickebinäras verklighet.
Deltagarna skiljer på trygga och mindre trygga situationer, med hjälp av Valbar
pronomen-synlighet kan personen själv välja när hen delar med sig av sitt pronomen. Detta kan
leda till en känsla av ökad kontroll och säkerhet, för den berörda individen, på sociala
onlineplattformar.
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I ett försök i att lägga över delar av ansvaret på samhället istället för den enskilda individen
presenteras Communitybaserade funktioner som ett alternativ. Funktioner som detta kan bidra
till lösningar som minskar ansvaret på den individ som felkönas, vilket potentiellt skulle kunna
öka välmåendet för transpersoner och/eller ickebinära.
Riktlinjerna som presenteras i 4.3 Designriktlinjer är framtagna för att försöka bemöta de
utmaningar som transpersoner och/eller ickebinära dagligen möter. Den potentiella betydelsen
för den enskilda individen och samhället i stort skulle kunna innebära ett mer inkluderat
samhälle, ökad förståelse mellan människor samt en tryggare omgivning.
Problemet med felköning är dock komplext och den marginalisering som transpersoner
och/eller ickebinära upplever är mångfacetterad. Designriktlinjerna föreslår lösningar på enbart
ett problem som dessa individer möter och det finns ingen garanti för att en implementering
skulle leda till ökat välmående. De personer som bemöter transpersoner och/eller ickebinära
med transfobi behöver inte vara mottagliga för de lösningar som föreslås och en risk är även att
de personer som exempelvis väljer att skriva ut sitt pronomen bredvid sitt namn på sociala
onlineplattformar riskerar att bli bemötta med transfobi.

6. Slutsatser
Studien utformades med bakgrund i kunskapen om att det är viktigt för transpersoners och/eller
ickebinäras välmående att bli bemötta med rätt pronomen. Syftet var att undersöka hur design
av sociala onlineplattformar kan utformas för att bemöta problemet att personer blir felkönade.
För att besvara forskningsfrågan utfördes deltagande design med den grupp som berörs.
Studien visade att det är viktigt för deltagarna att ha valet att delge sitt pronomen visuellt i
olika sammanhang på sociala onlineplattformar. Samtliga deltagare upplevde en okunskap i
samhället gällande könsidentitet och användandet av pronomen och ökad information på
sociala onlineplattformar föreslås som ett sätt att bemöta detta. Studien visar också på att
ansvaret bör skiftas från att ligga på den individ som felkönas och/eller riskerar att bli felkönad
till omgivningen. Studien har resulterat i tre designriktlinjer som kan användas vid utformandet
av sociala onlineplattformar: Valbar pronomen-synlighet, Informativa designelement och
Communitybaserade funktioner.
Dessa riktlinjer kan öppna upp för trygga rum, där användare samtidigt har autonomi att
välja vilken information som visas. En implementering av riktlinjerna har för avsikt att lägga
större ansvar på omgivningen snarare än på den person som utsätts för felköning. Att bli
bemött med rätt pronomen är en rättighet som bör avspeglas i design av sociala
onlineplattformar.

6.1 Fortsatt forskning
De riktlinjer som presenteras i studien bör utvärderas efter tillämpning och i framtida
forskning. Designförslag för hur Valbar pronomen-synlighet kan integreras i gränssnittsdesign
av sociala onlineplattformar diskuteras i viss mån i denna studie, men behöver utforskas vidare.
Hur det skulle fungera med ett öppet fält för användare där de fyller i sitt pronomen, hur
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funktionen för att slå av och på synligheten i olika sammanhang och hur ens pronomen visuellt
visas är tre aspekter som behöver utvärderas och testas av användare.
Deltagarna i denna studie ansåg att Informativa designelement vore positivt att införa i design
av sociala onlineplattformar, som ett sätt att bemöta den okunskap som de upplever. Vilken
effekt sådana designelement skulle ha på de personer som besitter låg kunskap gällande
könsidentitet och användningen av pronomen behöver utvärderas i framtida forskning. Det är
också av intresse att undersöka hur informationen ska presenteras visuellt för att bli så effektiv
som möjligt.
Gällande Communitybaserade funktioner vore det relevant att genom deltagande design med
transpersoner och/eller ickebinära såväl som cispersoner utforska ytterligare vilka funktioner
som kan uppmuntra och möjliggöra att omgivningen ger stöd. Det förslag som diskuteras i
denna studie gällande att påminna då någon felkönat en annan person under videomöte bör
utforskas och testas med användare. Det hade varit av intresse att utvärdera hur en sådan
funktion kan påverka människor till att bli mer inkluderande samt om det kan påverka
människor att ifrågasätta tvåkönsnormen.
Även cispersoner som inte har cisnormativa könsuttryck riskerar att felkönas, och kan därför
komma att gynnas av de riktlinjer som studien resulterat i. Den här målgruppen har inte
involverats i denna studie, men är relevant att inkludera i framtida studier.

42

Referenser
Anderson, S.M. (2020). Gender matters: the perceived role of gender expression in
discrimination against cisgender and transgender LGBQ individuals. Psychology of Women
Quarterly, 44(3) ss. 323-341.
Ansara, Y.G. & Hegarty, P. (2014). Methodologies of misgendering: recommendations for
reducing cisgenderism in psychological research. Feminism & Psychology, 24(2), ss. 259-270.
Arvola, M. (2014). Interaktionsdesign och UX: om att skapa en god användarupplevelse. 1.
uppl. edn. Lund: Studentlitteratur.
Bauer, G.R., Hammond, R., Travers, R., Kaay, M., Hohenadel, K. M. & Boyce, M. (2009). “I
don't think this is theoretical; this is our lives”: how erasure impacts health care for transgender
people. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 20(5), ss. 348-361.
Bivens, R. & Haimson, O. (2016). Baking gender into social media design: how platforms
shape categories for users and advertisers. Social media + Society, 2(4), ss.1-12.
Bratteteig, T. & Wagner, I. (2016). What is a participatory design result? I Bossen, C., Smith,
R.C., Kanstrup, A.M., McDonnel, J., Teli, M. & Bødker, K. (red.) PDC ‘16: Proceedings of the
14th Participatory Design Conference. New York: Association for Computing Machinery, ss.
141-150.
Carrasco, M. & Kerne, A. (2018). Queer visibility: supporting LGBT+ selective visibility on
social media. I CHI ‘18: Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in
Computing Systems. Montreal, Canada 21-26 april 2018, ss. 1-12.
Denscombe, M. (2017). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Dourish, P., Lawrence, C., Leong, T.W. & Wadley, G. (2020). On being iterated: the affective
demands of design participation. I CHI ‘20: Proceedings of the 2020 CHI Conference on
Human Factors in Computing Systems. Honolulu, USA 25-30 april, ss. 1-11.
Dym, B., Brubaker, J., Fiesler, C. & Semaan, B. (2019). "Coming out okay": community
narratives for LGBTQ identity recovery work. Proceedings of the ACM on Human-Computer
Interaction, 3, CSCW, ss. 1-28.
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Bilagor
Bilaga 1 - Meddelande vid rekrytering av deltagare
Har du erfarenhet av att ha blivit felkönad?
Jag och Julia söker 4-6st deltagare till en studie för vår C-uppsats och vänder oss till dig som
kan tänka sig att dela med dig av dina erfarenheter under en intervju och/eller delta i en
workshop. Båda tillfällena kommer att genomföras online via Zoom.
Du som deltar får ett presentkort på 100 kr, per tillfälle du deltar i, att använda på
PresentkortTorget.
Kan du tänka dig att delta? Fyll i dina uppgifter och svara på några korta frågor i länken nedan
så kontaktar vi dig med mer information inom kort!
https://forms.gle/2W3K9UBMqoPwio9E8
Vi som håller i studien är Elin (hon) & Julia (hon) och vi läser programmet Digital design på
Högskolan i Kristianstad. För frågor hör av dig till studiejuliaelin@gmail.com
Dela gärna!
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Bilaga 2 - Formulär för deltagande i workshop
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Bilaga 3 - Informationsbrev

Informationsbrev
Information om studien
Syftet med studien är att undersöka hur vi med hjälp av digital design kan bemöta problemet
med att personer blir felkönade. Vårt fokusområde för detta är videomöten och vi vill utifrån
intervjuer och workshops med dig som har upplevt felköning ta fram designförslag som kan
stödja en sådan situation.
Tidigare forskning pekar på ett behov av att föra in röster från transpersoner och icke-binära
inom forskningsområdet Human-Computer Interaction (Jaroszewski et al. 2020) och värdet i
att låta dessa röster komma till tals i design av teknologi (Haimson et al. 2020). Just därför vill
vi utgå från dina erfarenheter i vår studie.
Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren:
Studien görs inom kursen examensarbete i informatik och bedrivs inom avdelningen för design
under Fakulteten för ekonomi.
Kontaktuppgifter handledare
Maria Freij
Universitetslektor i engelska
Meriterad lärare
maria.freij@hkr.se
Kerstin Ådahl
Universitetslektor i informatik
kerstin.adahl@hkr.se
Kontaktuppgifter studenter
Julia Karlsson Lindstedt
julia.karlsson_lindstedt0027@stud.hkr.se
Elin Lindqvist
elin.lindqvist0104@stud.hkr.se
Personuppgifter
Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av studenternas utbildning vid
Högskolan
i
Kristianstad
som
är
juridiskt
ansvarig
för
studenternas
personuppgiftsbehandlingar. Vi följer lagstiftningen kring GDPR.
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt
frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. I det fall då material från
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intervju och workshop redan har bearbetats och anonymiserats kan detta komma att användas i
uppsatsen då det inte kan särskiljas från övrigt material.
Personuppgifterna kommer bevaras till dess att uppsatsen är godkänd och kommer därefter att
förstöras.
Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas så att obehöriga inte kan ta del av
dem. Personuppgifter samt material från intervju och workshop kommer att behandlas
konfidentiellt och lagras på privat hårddisk. Först när materialet är anonymiserat kommer det
förvaras på Google Drive. Detta är en lösenordsbelagd server.

Dataskyddsombud
Har du funderingar eller klagomål kring hur dina personuppgifter behandlas kan du alltid
vända dig till Högskolan i Kristianstad dataskyddsombud via dataskyddsombud@hkr.se.
Dataskyddsombudet är expert på reglerna för personuppgifter och har rätt att granska hur
högskolans studenter och personal behandlar personuppgifter.

Med vänlig hälsning,
Julia Karlsson Lindstedt
Elin Lindqvist
Examensarbete i Informatik, Fakulteten för ekonomi
HKR Högskolan i Kristianstad
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Bilaga 4 - Mail för samtycke
Hej ...Namn..!
Vad roligt att du kan tänka dig att delta i vår studie! Det är kul att se att ni är många som vill
dela med er av era erfarenheter. Vi själva tycker att det är ett viktigt problem att lyfta och har
personer i vår närhet som det berör.
Vi skulle om möjligt vilja planera in intervjun under nästa vecka. Intervjun kommer att ta ca 45
minuter. Om ingen av tiderna passar får du gärna svara med förslag på när du har möjlighet.
Vi uppskattar om vi får spela in intervjun och kommer även att be om ditt samtycke till detta
under intervjutillfället. Vi kommer även att föra anteckningar under tiden.
Boka en tid för intervjun på länken nedan genom att fylla i ditt namn och välj en utav tiderna.
Det är bara vi som kan se vem som har bokat.
https://doodle.com/poll/nhkdefrcf2bpxg4p?utm_source=poll&utm_medium=link
Om du även har kryssat i att du vill delta i en workshop ber vi dig gå in här och välja de tider
du har möjlighet att delta. Fyll gärna i flera av tiderna för att vi ska kunna boka in en tid då
flera av er kan delta.
https://forms.gle/tGRZaXV82Wc9mqST7
Vi bifogar ett dokument med all information kring studien, läs igenom och bekräfta ditt
deltagande genom att svara på detta mail. Du samtycker då till informationen om studien och
ditt deltagande. Du är medveten om att ditt deltagande är helt frivilligt och att du kan avbryta
ditt deltagande i studien utan att ange något skäl.
Med vänlig hälsning,
Julia Karlsson Lindstedt
Elin Lindqvist
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Bilaga 5 - Intervjufrågor
Intervju
Inledande frågor
Vad roligt att du ville vara med på denna intervjun. Jag heter Julia jag bor här *, Jag heter Elin,
jag bor här*. Som du kanske redan vet är ju detta en del av vårt examensarbete i Informatik,
där vi vill undersöka hur vi med hjälp av digital design kan bemöta problemet med att personer
blir felkönade.
Innan vi börjar, har du någon fundering eller fråga kring intervjun eller studien?
Är det ok att vi spelar in?
Upprepa kring inspelning
Hur mår du?
Vart bor du?
Jobbar du?
Studerar du?
Distans?
Hur känns det? Skoj/tråkigt?
Du kan när som helst välja att avbryta eller välja att inte svara på någon fråga
1.0 Erfarenheter av felköning
1.1 Du valde att delta i den här studien för att du upplevt situationer när du blivit felkönad, vill
du ge exempel på en sådan situation?
Vad var det för situation (Typ av möte? Vilka personer? Vad för typ av sammanhang?
Vad har ni för typ av relation?)
Hur reagerade du när detta skedde?
Valde du att rätta personen som felkönade dig i denna situationen?
1.1.1 Om du själv valt att inte rätta
Hur tänker du kring det? (vad är det som gör att man inte vill säga till? Obekvämt?
Spelar ingen roll i den situationen?)
1.1.2 Om du själv väljer att rätta personen
Vad fick du för reaktion på när du sa till?
Hur kändes det?
Skulle du säga att det är en vanlig reaktion?
Har du exempel på när någon reagerat på ett annat sätt?
Flytta till? 1.2 Finns det situationer där du känner att det är en större risk att bli felkönad?
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Varför tror du att du känner så?
Är det som att du mentalt förbereder dig för en sådan situation?
Baseras det på tidigare erfarenheter?
Omvänt: finns det situationer där du upplever att det är en mindre risk för att bli
felkönad?
1.3 Ser du en skillnad på situationer där personer som vet om ditt pronomen ändå använder fel
och situationer där någon som inte känner dig felkönar?
Skillnad i upplevelse/känsla?
Skillnad i reaktioner om du väljer att säga till?
2.0 Fråga om pronomen
2.2 Hur brukar du själv göra om du är osäker på någons pronomen?
På vilket sätt?
Varför?
2.1 Har du varit i situationer där du har ombetts säga ditt pronomen?
2.1.1 Om nej:
Vad tror du det beror på?
Skulle du vilja att det var vanligare?
Varför då?
Beror det på situation/sammanhang?
2.1.2 Om ja:
Kan du ge ett exempel på en sådan situation? (Typ av möte? Vilka personer? Vad för
typ av sammanhang? Vad har ni för typ av relation?)
Hur upplevde du den situationen?
Finns det situationer där du upplevt det på ett annat sätt?
Förväntningar på reaktion när man säger sitt pronomen?
3.0 Reaktioner från omgivningen
3.1 Vad för typ av reaktioner har du upplevt från omgivningen i en situation då du har blivit
felkönad?
3.1.1 Ingen har reagerat
Kan du ge exempel på en sådan situation? (Typ av möte? Vilka personer? Vad för typ
av sammanhang? Vad har ni för typ av relation?)
Hur känner du kring det?
Har du funderat kring hur du skulle vilja att folk reagerade?
Finns det situationer då du tror att det hade känts jobbigt om någon sa till?
3.1.2 Någon har reagerat
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Kan du ge ett exempel på en sådan situation(Typ av möte? Vilka personer? Vad för typ
av sammanhang? Vad har ni för typ av relation?)?
Hur kändes det?
Hade du velat att personen agerat på ett annat sätt?
Upplever du att det vanligt att någon säger till?
Hur känner du kring det?
3.2 Har du varit i någon annan situation då personer reagerat annorlunda än det du berättat?
4.0 Situationer online
4.1 Vilka sociala sammanhang brukar du hänga på online?
4.2 Har du några liknande erfarenheter av att bli felkönad online?
4.2.1 Om ja
Kan du ge ett exempel på en sådan situation(Typ av möte? Vilka personer? Vad för typ
av sammanhang? Vad har ni för typ av relation?)?
Hur kändes det?
Hade du velat att det var på ett annat sätt?
Varför?
Har du upplevt reaktioner från omgivningen då du blivit felkönad online?
4.2.2 Om nej
Vad tror du det beror på?
Brukar du själv skriva ut ditt pronomen?
4.3 Upplever du någon skillnad mellan de olika plattformarna online?
(Hur presentation sker. Tex om man skriver ut sitt pronomen/frågar rakt ut?)
Vad tror du det beror på?
4.4 Upplever du att folk agerar på ett annat sätt online?
4.4.1 Om nej
Varför tror du att det är så?
4.4.2 Om ja
På vilket sätt?
Kan du ge ett exempel på en sådan situation? (Typ av möte? Vilka personer? Vad för
typ av sammanhang? Vad har ni för typ av relation?)
Varför tror du att det är så?
Finns det något av de olika situationerna som du föredrar(fysisk/online)?
4.5 Nu under pandemin sker ju många möten online, har du själv varit med i ett videomöte
online?
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Har du någon erfarenhet av dessa situationer (att bli felkönad och/eller att få frågan om
pronomen) under videomöten?
4.5.1 Om nej
Typ av möte? Vilka personer? Vad för typ av sammanhang? Vad har ni för typ av
relation?
Tror du att det är någon skillnad mellan det här tillfället och de situationer du har
beskrivit som inte har skett online?
4.5.2 Om ja,
Skulle du kunna berätta om det? (Typ av möte? Vilka personer? Vad för typ av
sammanhang? Vad har ni för typ av relation?)
Hur kändes det?
Hur reagerade du?
Hur agerade/reagerade andra deltagare?
Hur kändes det?
Finns det fler sätt att göra detta på?
4.6 Har du själv valt att delge ditt pronomen under ett videomöte? (Sagt det eller skrivit ut det)
Beskriv gärna.
Hur kom det sig att du valde att göra det?
Hur kändes det?
Fick du några reaktioner eller kommentarer? Hur kändes det?
Hur agerade personerna efter det?
5.0 Avslutningsvis
5.1 Vad tror du skulle kunna minska situationer där du blir felkönad online?

Workshop
Vi kommer vara några stycken och genom några designövningar spåna på idéer tillsammans.
Såg att du fyllt i lördagen. Det lutar just nu åt att det kommer bli Mån eller tis, vi kan skicka ut
info till dig så får du se om du kan medverka eller inte.

55

Bilaga 6 - Inbjudan till workshop
Hej ..Namn..!
Hoppas allt är bra med dig och tack för ett trevligt samtal sist!
Utifrån de svar vi fått är det flest som kan vara med på workshopen måndag den 29/3 kl
18:00. Vi hoppas att du fortfarande kan vara med då.
Vi ses på länken:
https://hkr-se.zoom.us/my/elinlindqvist
Workshopen är ett tillfälle då vi genom några övningar spånar på idéer tillsammans.
Vi uppskattar om vi får spela in workshopen och kommer även att be om ditt samtycke till
detta innan vi börjar. Vi kommer även att föra anteckningar under tiden.
Med vänliga hälsningar,
Julia & Elin
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Bilaga 7 - Workshop tidsbokning
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Bilaga 8 - Workshop agenda med frågor
Inledning 10 min
Anledningen till att vi är här är att spåna på idéer på hur vi kan bemöta problemet med att
personer bli felkönade i en online-miljö.
Det är två punkter som har varit tydliga i de intervjuer vi har haft med er. Och det är att det är
en skillnad på upplevelsen av att tala om sitt pronomen eller få frågan om ens pronomen i
trygga sammanhang som tex bland vänner och i hbtq-kretsar jämfört med o rum som känns
mer osäkra, samt att det finns en stor okunskap bland cispersoner gällande könsidentitet och
pronomen, att synen där ofta är cisnormativ och binär.
Det vi kommer att ta upp idag är därför dels hur vi genom design av sociala plattformar kan
hantera och motverka specifika situationer då en riskerar att bli felkönad samt i ett bredare
perspektiv öka medvetenheten kring pronomen i miljöer online.
-

Övning 1
Övning 2
Sammanfattning

Målet med övningarna är att utforska olika sätt att lyfta pronomen i miljöer online och för oss
att få en uppfattning om vad som skulle kunna fungera bra och mindre bra.
-

Tid
Valfritt att skriva sitt namn

Uppvärmning
För att bekanta er lite med verktyget så ska ni få välja en ruta och rita ett djur som ni känner
representerar er just nu.
När alla börjar bli klara tar vi en kort runda där vi lite kortfattat introducerar oss och då kan
man även välja att säga sitt pronomen om man vill
Är det någon som har några frågor?
Fråga om inspelning (innan eller efter uppvärmning?)
Om någon pratar kan du räcka upp handen
Övning 1 15 min
Här är tanken att vi utifrån tre olika scenarios ska fundera på vad för digitala lösningar som
skulle kunna finnas i dessa situationer.
Vi börjar med att fokusera på Scenario 1, ta ett par minuter och när ni har kommit på någon
tanke eller idé så kan ni skriva det genom att dubbelklicka i någon av cirklarna.
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Scenario 1 frågor:
● Skulle ens pronomen kunna synas någonstans?
○ Isf ska detta fyllas i registrering?
○ Tankar kring hur det skulle fungera för personer som kanske använder sig av
flera pronomen eller byter pronomen emellanåt?
● Om man inte valt att skriva ut pronomen, hur kan man uppmuntra folk att inte köna?
● Hur skulle detta kunna se ut på de olika plattformar som ni använder?
Scenario 2 frågor:
● Skulle man kunna göra personen medveten om detta utan att behöva säga det rakt ut?
● Finns det något sätt att få deltagarna att tänka på att inte utgå från att en person har ett
specifikt pronomen innan ett zoommöte?
○
● Finns det något sätt som omgivningen skulle kunna hjälpa till?
Scenario 3 frågor:
● Hur skulle man kunna utforma det på annat sätt?
○ Varför?
○ För-/nackdel?
Övning 2 20 min
Efter intervjutillfällena har vi själva fått idéer på hur det kan designas för inkludering. Under
denna övning har vi tänkt att diskutera de olika skisserna med er. Här finns inget rätt och fel
utan allt du tänker på är värdefull feedback.
Ta någon minut för att kolla på de olika förslagen. 2 min?
Då kan alla peka med muspekaren på det alternativet som de är mest intresserade av att
diskutera först, så börjar vi med det alternativ som får flest röster.
Förklara designen lite överskådligt om det behövs
Ta några minuter och fundera kring för- och nackdelar, dubbelklicka på ytan och skriv det i en
post-it under vardera rubrik. Har ni ytterligare tankar och förslag som kan förändra eller
utveckla idén, så skriver ni det under “idéer”. Det är viktigt att komma ihåg att det i denna
övning inte finns några begränsningar i vad som är möjligt. Varje idé är värdefull - oavsett hur
“galen” den kan framstå.
Frågor för att få igång tankarna (eller som kan ställas efter de antecknat):
● Första spontana tanken?
○ Är det en för- eller nackdel? Både och?
● Finns det något med idén som är problematisk?
○ Vad?
○ Varför?
○ Hur kan man göra det annorlunda?
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● Finns det något med idén som kan lösa något problem?
○ Vilket?
○ Varför?
Gå igenom vad som antecknats under varje idé och diskutera?
Över designidén har vi skapat en skala. Vi skulle vilja att ni anger på en skala från 1 till 10. Där
1 är minst fördelaktig och 10 är en idé som skulle fungera felfritt. Dubbelklicka på ytan och
skriv siffran på en postit och placera den sen på skalan.
När alla känner sig nöjda väljer vi en ny idé genom att peka med muspekaren.
Vilket av dessa olika designförslag(som vi diskuterat) tycker ni är det mest fördelaktiga?
Använd muspekaren och håll över.
Sammanfattning 10 min
Sammanfattningsvis - vad anser ni är de tre viktigaste delarna att ta med sig från den här
workshopen?
Genom att hålla en workshop på detta sätt får vi värdefulla idéer och tankar från er som vi tar
med oss i vidare arbete.
Tack för att ni medverkat!
5 min tillgodo
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Bilaga 9 - Workshopyta i Mural

Fig 1.
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Fig 2.
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Fig 3.

Fig 4.
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Fig 5.

Fig 6.
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Fig 7.
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