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FÖRORD 
Det är ett orättvist spel vi spelar. Du har inte fått vara med och bestämma 
reglerna men förväntas likväl förhålla dig till dom. I denna egendomliga, 
påhittade verklighet finns det mallar för hur en människa ska vara. Lyckas 
du passa väl in i en av dessa kommer du finna att du har lättare att ta dig 
fram. Detta garanterar inte att du vinner. Vad du gör med de kort du har på 
handen spelar roll. Du spelar roll. Det spelar roll vilken roll du spelar. Hur 
du spelar. Passar du innanför ramarna eller vill du kliva utanför boxen? 
Hur spelar du? Vad förlorar du på att vinna spelet? 

Joar Lemhagen 

INSTRUKTIONER  
FÖR KÖNSROLLSPELET
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OM 

Könsrollspelet är ett kortspel med rollspelsinfluenser designat för att 
diskutera genus och könsroller. Det utspelar sig i ett dystopiskt, 
ålderdomligt samhälle (kallat "Sverige 2019"). I spelets värld finns det två 
korrekta sätt att vara på, man eller kvinna. Spelet har bestämt vad det 
innebär att vara och inte vara man och kvinna.  Alla spelare får eller skapar 
en karaktär och måste försöka få den att passa in i en av 
dom två kategorirena för att vinna. Spelaren måste upphöja dom 
egenskaper karaktären har som spelet dömer passar i en av dom två 
angivna könsrollerna, och förtrycka alla egenskaper som passar in i den 
andra kategorin. Beroende på hur väl den slumpmässigt skapade 
karaktären passar in i världens två könsroller kommer den ha bättre eller 
sämre förutsättningar att vinna spelet. Spelarna kan använda rustningskort 
så som ’helskägg’ eller ’balettkjol’ för stärka sin karaktärs chanser att 
klara krävande uppdrag. Dom kan också använda vapenkort så som 
’handväska’ och ’motorsåg’ för att hjälpa 
eller stjälpa andra spelares chanser. 
Spelarna måste också se till att ha 
ett tryggt rum på handen för drar dom 
fel uppdragskort kan karaktären drabbas 
av dysfori och behöva backa. 

Könsrollspelet är avsett för: 
2-5 spelare. 

Från 15 år och uppåt.  
Speltid 30 minuter - 2 timmar.
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SÅHÄR SPELAR DU 

- Alla spelare väljer eller slumpar varsin roll. Det finns 6 st färdigskrivna 
roller att välja mellan. Välj med fördel en roll som skiljer sig från dig som 
spelare. Vill du skapa en ny roll så finns instruktioner för hur du gör det 
längst bak i regelboken på sidorna 18-22. 
- Varje spelare väljer två pjäser i samma färg. De två pjäserna representerar 
rollens maskulinitet och femininitet. 
- Varje spelare placerar därefter ut sina två pjäser på brädet utifrån vilka 
poäng rollen har i formuläret. Den som har mest avstånd mellan sina två 
pjäser i slutet av spelet vinner. Med andra ord måste du upphöja dom 
egenskaper din roll har som spelet dömer passar i en av dom två angivna 
könsrollerna och förtrycka alla egenskaper som passar in i den andra 
kategorin. 
- Blanda uppdragskorten väl (info om Uppdragskort finns på sida 8). 
- Genom att dra från den blandade uppdragskortleken, skapa en mindre 
kortlek bestående av 3 uppdragskort per spelare (för två till tre spelare) 
eller 2 uppdragskort per spelare (för 4 till 5 spelare). Denna mindre lek 
representerar en spelomgång av könsrollspelet. 
Lägg resten av uppdragskorten åtkomligt då de fortfarande kan komma att 
användas under spelomgången. 
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SPELARNA FÅR INTE TITTA PÅ UPPDRAGSKORTEN. 
- Blanda spelkorten väl (info om spelkorten finns på sida 9).  
- Dela ut 4 spelkort per person.  
Dessa kort får spelarna titta på men inte visa för varandra. 
- I början av sin tur ser spelaren till att hen har fyra spelkort på handen. 
- Spelaren kan slänga upp till två spelkort och ta nya i början av sin tur. 
- Då detta är ett sexistiskt spel är det den med mest    maskulinitetspoäng 

som börjar. Därefter går turen medurs. 
- Spelaren drar ett uppdragskort från den mindre högen och läser upp 

uppgiften. 
Här följer två  alternativ beroende på vilket slags uppdragskort som dras: 

1. UPPDRAGSKORT - Spelaren får en uppgift, en svårighetsgrad (markerad 
med en tärningssymbol) och en belöning i poäng (markerad av ett fotsteg). 
Exempel: Du ska ta tåget så manligt/kvinnligt du kan. Svårighetsgraden är 
5. Belöning 6 poäng. Det betyder att spelaren måste slå fem eller lägre med 
tärningen för att klara uppgiften. Om spelaren klarar uppgiften får hen ta 6 
steg framåt med en av sina pjäser. Om spelaren misslyckas med uppgiften 
får hen ta 6 steg bakåt med pjäsen. Använd svårighetsmätaren för att hålla 
koll på svårighetsgraden. Placera tärningsmarkören på den siffra som 
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angivits på uppdragskortet och flytta den sedan upp eller ner beroende på 
antalet poäng som anges på dom spelkort som läggs under spelturen. 
Spelaren måste bestämma om hen vill göra uppdraget maskulint      eller 
feminint.     Dvs. vilken pjäs hen vill flytta. 
- Spelaren berättar vilken pjäs hen tänker försöka flytta.  
- Dom andra spelarna har nu möjlighet att hjälpa eller sabotera genom att 

lägga vapenkort eller skillkort. Spelarna kan lägga hur många kort de vill 
men får dra fler kort först i början på deras egen tur. Om en spelare inte 
vill eller kan lägga kort säger hen ’pass’. 

- När alla andra spelare haft möjlighet att lägga kort kan spelaren som 
dragit uppdragskortet själv lägga rustningskort eller skillkort för att 
förbättra sina chanser att klara eller misslyckas med uppgiften. 

- Spelaren slår tärningen. Slår spelaren en tärning med samma siffra eller 
lägre än svårighetsgraden på uppdragskortet +/- alla lagda kort, får hen 
ta angivet antal steg fram med pjäsen hen valde. Slår spelaren över 
svårighetsgraden +/- kort får hen backa angivet antal steg med samma 
pjäs. 

- Uppdragskort kan också ge dysforipoäng för vissa roller. Dessa poäng går 
också att avväpna genom att lägga ett ’tryggt rum’-kort. Dysforipoängen 
gäller oberoende om spelaren klarar uppdraget eller inte. (Se spelkort) 
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- Därefter är det nästa spelare till vänsters tur att dra ett uppdragskort från 

den mindre högen. 
- Om pjäserna når slutet på spelplanen är det stopp åt det hållet för pjäsen.  
- Spelet är slut när den lilla högen uppdragskort är slut (För längre speltid, 

lägg till fler uppdragskort per person).  
- Innan en vinnare kan koras måste varje spelare ta itu med sina 

dysforipoäng. För varje dysforipoäng måste spelaren backa ett steg med 
sin översta pjäs och gå fram ett steg med sin understa. 

- Den som har mest avstånd mellan sina två pjäser efter detta vinner spelet. 
Om två spelare har samma avstånd är det spelaren vars innersta pjäs står 
närmast mitten (35) som vinner. Står spelarnas pjäser på samma rutor 
och avstånd blir det oavgjort. 

2. XENOFOBIKORT - Om ett xenofobikort dras får spelaren som dragit det 
ett dysforipoäng. Detta markeras genom att kryssa i en box under 
’Dysforipoäng’ i rollformuläret. Spelaren kan avväpna ett korts dysforipoäng 
genom att lägga ett ’tryggt rum’-kort. Ett ’tryggt rum’-kort kan endast 
avväpna ett dysforipoäng. Därefter drar spelaren ett nytt uppdragskort. 
Denna gång från den stora högen. Om det är ytterligare ett xenofobikort, 
upprepa proceduren. Om inte, gå till punkt 1 ovan (Uppdragskort). 
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KORTEN 

UPPDRAGSKORT 
Varje tur i könsrollspelet börjar med att en spelare drar ett uppdragskort. 
I vänstra hörnet, bredvid en tärningssymbol      står en svårighetsgrad. Dvs 
hur lågt tärningsslag spelaren behöver för att klara uppdraget. 
I högra hörnet bredvid ett fotavtryck     står hur många steg spelaren får gå 
framåt om hen klarar uppdraget eller bakåt om hen misslyckas. Då störst 
avstånd vinner är det inte alltid dåligt att gå bakåt/misslyckas.  

Valet 
På varje uppdragskort finns två alternativ för ur karaktären kan välja att 
göra uppgiften. De två alternativen är markerade med varsin symbol.   / 
Formen på symbolen indikerar vilken pjäs som spelaren kommer flytta om 
hen väljer alternativet. Färgen indikerar vilken sida av spelkorten som 
gäller om spelaren väljer det alternativet. Om spelaren väljer det rosa 
uppdragsalternativet med venussymbolen är det alltså den sidan av 
spelkorten som är markerad med rosa symboler som kan spelas ut under 
uppdragsrundan. Och i slutet av den rundan flyttar spelaren den av sina 
pjäser som har en venussymbol på. 
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Vissa uppdragskort ger rollen dysforipoäng. Dysforipoäng gäller endast 
den som drar uppdragskortet. Spelaren kan avväpna ett korts dysforipoäng 
genom att lägga ett ’tryggt rum’-kort. Ett ’tryggt rum’-kort avväpnar 
enbart ett dysforipoäng även om uppdragskortet har flera. För varje 
dysforipoäng rollen får, kryssar spelaren av en ruta i sitt rollformulär. I 
slutet av spelet måste spelarna backa ett steg med sin översta pjäs och gå 
framåt ett steg med sin understa pjäs för varje ikryssad dysforiruta de har i 
sitt rollformulär. Det finns inget svar på hur en gör om båda pjäserna möts 
på samma ruta då detta är bortom spelvärldens förståelse. 

Extrasteg 
Ibland får vissa roller ta ett steg mindre eller mer beroende på vad som 
står i deras rollformulär. Om det till exempel står ’+1 steg genus kvinna’ 
betyder detta att roller som har genus kvinna i sitt rollformulär får ta ett 
steg mer framåt eller bakåt i slutet av det uppdraget. Om det står ’-1 steg 
för cismän’ betyder det att den roll vars tilldelade kön samt genus är man, 
får ta ett steg mindre framåt eller bakåt i slutet av det uppdraget.  

Xenofobikort  
Är kort gömda i uppdragskortleken som ger spelaren som drar kortet +1 
dysforipoäng. Dysforipoäng kan avväpnas med ett ’tryggt rum’-kort. 
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SPELKORT 
Spelkorten används för att påverka en spelares chanser att klara eller 
misslyckas med ett uppdrag.  

Nästan alla spelkort har en plus och en minus 
sida. Under attack- och försvars-fasen av ett 
uppdrag Kan spelare lägga spelkort för att höja 
och sänka svårighetsgraden. Om en spelare 
lägger ett kort med plussidan upp (plus på vit 
bakgrund) flyttas tärningspjäsen upp det antal 
steg som spelkortet anger. (i detta fall 6). 

Nästan alla kort har också symboler som anger vilken 
spelpjäs som kortet kan påverka. Spelaren som drar 
uppdragskortet avgör vilken del av kortet som kan 
användas genom att berätta vilken pjäs hen försöker 
flytta. Om spelaren tänker flytta sin maskulina pjäs är 
det sidan av kortet med den blå marssymbolen  
som gäller.  
Den rosa venussymbolen gäller om spelaren försöker 
flytta sin feminina pjäs. Den dubbla lila symbolen går 
att spela oberoende vilken pjäs uppdraget gäller.
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SPELKORTENS OLIKA FÄRGER 
Det finns fem olika slags spelkort i leken: 

Vapen (röd) kan du bara använda på andra 
spelare. Inte på dig själv. Du kan hjälpa eller 
stjälpa beroende på vilken sida av kortet du lägger 
uppåt. 

Rustning (grön) kan du bara använda på dig själv. 
Sänk eller höj beroende på vilket mål du har. 

Förmåga (blå) kan du använda både på dig och 
andra spelare. 

Magi (mörklila) Det står på, vad kortet gör. 

Tryggt rum (ljuslila) 
Spelare kan avväpna ett korts dysforipoäng genom 
att lägga ett ’tryggt rum’- kort. Ett tryggt rum kort 
avväpnar enbart ett dysforipoäng. 
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SVÅRIGHETSMÄTAREN 
Svårighetsmätaren är dom små siffrorna längs kanten av 
brädet. Varje uppdragskort har en svårighetsgrad i vänstra 
hörnet, markerad med en tärnings-symbol. Lägg glasmarkören på siffran 
kortet anger. Därefter kan spelare lägga spelkort för att höja eller sänka 
svårighetsgraden. Om en spelare lägger ett kort med +2 så flyttas 
markören två steg högre på svårighetsmätaren. När det är dags att slå 
tärningen är det den siffra som glasmarkören står på eller under som 
spelaren måste försöka slå för att klara uppgiften och gå framåt. För att gå 
bakåt måste spelaren slå över siffran som markören står på. 

SPELPLANEN 
Spelplanen består av två delar. Karta och svårighetsmätare.  

KARTAN 
Kartan är dom stora rutorna och används för att hålla koll på spelarnas 
pjäser. Varje spelare har två pjäser. En för maskulina poäng och en för 
feminina poäng. För att vinna måste spelaren ha störst avstånd mellan sina 
två pjäser. Om pjäserna når slutet på spelplanen är det stopp. Du kan inte 
flytta en pjäs längre åt något håll än vad brädet räcker.

Tärnings- 
symbol
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KARAKTÄREN OCH VÄRLDEN - GLOSOR 

Skaparen av detta spel vill påpeka att Könsrollspelet inte påstår sig 
presentera en fullkomligt realistisk verklighet. Riktiga människor, relationer 

och samhällen är förstås mycket mer varierande och avancerade. Många 
koncept är förenklade med syfte att göra fiktionen mer spelbar. 

Nedan följer en kort beskrivning av ord som kan vara bra att förstå när en 
spelar könsrollspelet. 

KÖNSROLLER 
Könsroller är oskrivna regler skapade av kollektivet/samhället som anger 
vilka beteenden som är typiska/normala/naturliga för ett visst kön och/eller 
genus. Skillnader mellan genus och könsroller är bland annat att genus är 
en inre identitet medan en könsroll är något som kommer utifrån. Vad en 
specifik könsroll innefattar kan variera beroende på var och när en är. 

XENOFOBI 
Att bete sig xenofobiskt betyder att reagera negativt på att någon inte 
passar in i ens världsbild. Främlingsfientlighet är ett annat ord för Xenofobi. 
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PERSONLIGT 

Tilldelat kön 
Det kön som en läkare tilldelade din roll vid födseln. 

Genus 
Din rolls könsidentitet/sociala kön. Det kön din roll känner att hen är. 

Ickebinär 
Ickebinär är ett paraplybegrepp som används för att beskriva de som inte 
identifierar sig helt eller alls med spelvärldens två mest etablerade genus/
kön Man och Kvinna. Exempel på ickebinära identiteter är Agender (inget 
genus), Genrerfluid (flytande genusidentitet) Genderqueer (annat genus). 

Transperson 
Någon vars tilldelade kön och genus skiljer sig från varandra. Till exempel 
någon vars genus är kvinna men tilldelade kön är man eller någon vars 
tilldelade kön är man men genus är ickebinär. 
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Cisperson  
Någon vars tilldelade kön och genus är samma. Till exempel någon vars 
tilldelade kön är kvinna och genus också är kvinna. 

Pronomen 
De vanligaste förekommande pronomen är hen, hon, han och den/det. 
Pronomen påverkas av vilket genus någon har. Det är upp till rollen att 
avgöra vilket pronomen som känns bäst.  
Hon är vanligast för feminint genus.  
Han är vanligast för maskulint genus. 
Hen är vanligast för ickebinär genus men kan också användas när genus är 
okänt till exempel om en pratar om en teoretisk person.  
Den och det är vanligast för saker och djur. 

Dysfori 
En känsla av att någonting inte stämmer. Kroppsdysfori kan till exempel 
innebära en känsla av att kroppen inte stämmer överens med ens 
genusidentitet. Social dysfori kan innebära att det pronomen folk använder 
om dig inte känns rätt. Eufori kan användas för att beskriva när något känns 
rätt/bra.  
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RELATIONER 
I könsrollspelets fiktion är kulturen att allt skall vara så statiskt som möjligt. 
Du ska välja ett sätt att känna inför andra och aldrig ändra dig. Du ska 
också välja rätt. I Könsrollspelets värld finns det nämligen ett rätt sätt att 
attraheras av andra människor.  
Så är det förstås inte i verkligheten. För många förändras attraktion och 
orientering under livet. På vilket sätt och i vem en blir attraherad förändras 
med tiden.  

Romantisk attraktion 
Romantisk attraktion har att göra med om din roll kan få romantiska 
känslor för någon och på vilket sätt. I just det här spelet riktar vi in oss på 
hur många personer din roll kan vara attraherad av åt gången. 

Sexuell attraktion 
Har att göra med om din roll kan bli sexuellt attraherad av någon och på 
vilket sätt. I just det här spelet riktar vi in oss på hur många personer din 
roll kan vara attraherad av åt gången.  
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Orientering 
Har att göra med vem eller vilka slags personer som din roll attraheras av. I 
detta spel fokuserar vi på vilka genus som din roll attraheras av. Om din roll 
inte blir attraherad av någon över huvud taget är denna fråga förstås 
irrelevant.  
 - Aromantisk/Asexuell 
 Betyder att din roll inte attraheras av någon. 
 - Homosexuell/Homoromantisk 
 Betyder att din roll enbart attraheras av folk med samma genus som  
hen själv. Till exempel om din rolls genus är kvinna och hon attraheras  
av kvinnor. 
 -Heterosexuell/Hetroromantisk 
 Betyder att din roll enbart attraheras av folk med ett annat genus än  
det hen själv har. Till exempel om din rolls genus är kvinna och hon   
attraheras av män. 
 -Bisexuell/Biromantisk och Pansexuell/Panromantisk 
 Betyder att din roll attraheras både av folk med ett annat genus och av 
 folk med samma genus som hen själv. Till exempel om din rolls genus  
är kvinna och hon attraheras av både kvinnor, män och ickebinära. Bi är ett 
lite äldre ord än Pan men båda används.  
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ROLLFORMULÄR 
Innan du kan börja spela behöver du en roll. Du kan skapa en ny roll genom 
att följa instruktionerna nedan eller så kan du välja en av de färdigskrivna 

rollerna. Välj med fördel en roll som är långt från dig själv. 
Fyll i formuläret som nedan: 
 
Namn 
När en ny människa skapas lämnas 
mycket åt slumpen men just namn går 
faktiskt att bestämma. Döp din roll på 
en gång eller vänta tills du vet mer om 
den.  

Porträtt, Personlighet och Historia 
Detta är utrymmen för fantasin. Ge din 
karaktär mer liv genom att rita eller 
skriva om dem eller använd ytan för 
anteckningar, reflektioner eller klotter.  

Könsrollspelet  Rollformulär  

Poäng

Tilldelat kön

Genus

Sexuell attraktion

Romantisk attraktion

Orientering

Könsroll

Sammanlagt

 Namn:

 Tilldelat kön:

 Genus:

 Sexuell attraktion:

 Romantisk attraktion:

 Orientering:

 Könsroll:

Porträtt

Dysforipoäng

Personlighet och historia

Sammi
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Tilldelat kön 
Det vill säga det kön som en läkare 
tilldelade din roll vid födseln: 
Slå den-12 sidiga tärningen och fyll i den 
poäng som stämmer med den siffra som 
tärningen landar på:  
1-4 - Man = 4 M / 0 F 
5-8 - Intersex = 2 M / 2 F 
9-12 - Kvinna = 0 M / 4 F 

Genus 
Det vill säga din rolls könsidentitet: 
Slå tärningen och fyll i den poäng som 
stämmer med den siffra som tärningen 
landar på:  
1-3 - Man = 4 M / 0 F 
4-6 - Ickebinär, Agender = 0 M / 0 F   
7-9 - Ickebinär, Genderfluid = 2 M / 2 F 
10-12 - Kvinna = 0 M / 4 F  

Könsrollspelet  Rollformulär  

Poäng

Tilldelat kön

Genus

Sexuell attraktion

Romantisk attraktion

Orientering

Könsroll

Sammanlagt

 Namn:

 Tilldelat kön:

 Genus:

 Sexuell attraktion:

 Romantisk attraktion:

 Orientering:

 Könsroll:

Porträtt

Dysforipoäng

Personlighet och historia

Sammi 
        Man 
Ickebinär - Genderfluid

4  0 
2  2
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Romantisk attraktion 
Hur många din roll kan bli romantiskt 
attraherad av åt gången.  
Slå tärningen och fyll i den poäng som 
stämmer med den siffra som tärningen 
landar på: 
1-4 - Aromantisk =  2 M / 0 F  
5-8 - Monoromantisk = 4 M / 4 F 
9-12 - Polyromantisk = 2 M / 0 F 

Sexuell Attraktion 
Hur många din roll kan bli sexuellt 
attraherad av åt gången. 
Slå tärningen och fyll i den poäng som 
stämmer med den siffra som tärningen 
landar på: 
1-4 - Asexuell = 0 M / 2 F  
5-8 - Monosexuell 3 M / 4 F 
9-12 - Polysexuell 4 M / 0 F 

Könsrollspelet  Rollformulär  

Poäng

Tilldelat kön

Genus

Sexuell attraktion

Romantisk attraktion

Orientering

Könsroll

Sammanlagt

 Namn:

 Tilldelat kön:

 Genus:

 Sexuell attraktion:

 Romantisk attraktion:

 Orientering:

 Könsroll:

Porträtt

Dysforipoäng

Personlighet och historia

Sammi 
        Man 
Ickebinär - Genderfluid 
             Polysexuell 
                 Monoromantisk

4  0 
2  2 
4  0 
2  2
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Orientering 
Vilka genus som din roll attraheras av.  
Är din roll både aromantisk och asexuell 
får du 0 M / 0 F.  
Alla andra ska slå tärningen och fylla i 
den poäng som stämmer med den siffra 
som tärningen landar på: 
1-4 - Män = 0 M / 4 F 
5-8 - Alla = 2 M / 2 F  
9-12 - Kvinnor = 4 M / 0 F 

Könsroll 
Vilken könsroll din karaktär trivs i.  
Slå tärningen och fyll i den poäng som 
stämmer med den siffra som tärningen 
landar på: 
1-3 - Manlig könsroll = 4 M / 0 F 
4-6 - Ingen Könsroll = 0 M / 0 F  
7-9 - Alla Könsroller = 2 M / 2 F 
10-12 Kvinnlig Könsroll = 0 M / 4 F 

Könsrollspelet  Rollformulär  

Poäng

Tilldelat kön

Genus

Sexuell attraktion

Romantisk attraktion

Orientering

Könsroll

Sammanlagt

 Namn:

 Tilldelat kön:

 Genus:

 Sexuell attraktion:

 Romantisk attraktion:

 Orientering:

 Könsroll:

Porträtt

Dysforipoäng

Personlighet och historia

Sammi 
        Man 
Ickebinär - Genderfluid 
             Polysexuell 
                 Monoromantisk 
     Bi/Pan 
 Kvinnlig

4  0 
2  2 
4  0 
4  4 
2  2 
0  4 
16  12
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Dysforipoäng 
Under spelet drar spelarna uppdragskort. Vissa av dessa kort ger rollen 
dysforipoäng. För varje dysforipoäng rollen får kryssar spelaren i en ruta i 
sitt rollformulär. I slutet av spelet måste spelarna backa två steg med sin 
översta pjäs för varje ikryssad ruta de har i sitt rollformulär. 

= 4 steg bakåt med din översta pjäs. 

X X
Dysforipoäng
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TACK TILL 
Ella Lemhagen, Johan Bell Dahlbäck, Martin Eidensten, Karin Johansson, 

Kellen Smith, Christopher Enblom, Sindri Orrbén, Kenneth Rehbinder,  
Dan Hörning, Josefine Carolina Carlsson och alla andra som stöttat spelet 

på kickstarter. 
Ett särskilt tack till Constance Bell Dahlbäck som bland annat är 

medförfattare till många av korten. 
Tack också till vänner, släkt, boendestöd, TMG Sthlm, Queer & Nerdy (både i 

Uppsala och Stockholm), Prolog, QueerCon  
samt alla spelnördar som testspelat och kommit med råd.  

Ni är alla medskyldiga till denna groteska skapelse.  
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