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Användande av pronomen inom 
QueerNördarna 

Syfte 
Att klargöra användandet och respekt av pronomen inom föreningen och på dess 
arrangemang. 

Pronomen 
Inom QueerNördarna är respekt för varandras pronomen en av de viktigaste 
grundförutsättningarna för att skapa trygga miljöer. Detta omnämns i både vår 
Värdegrund samt våra Trivselregler. Vi har inga satta regler på vilka pronomen som 
används, utan utgår alltid från individens valda pronomen. 

Felköna 
Att felköna är att använda ett annat pronomen än det som personen har. Att felköna är 
gravt respektlöst och bryter mot både QueerNördarnas värdegrund och trivselregler. Vi 
vill göra allt för att felkönande inte ska uppstå på våra träffar, men tyvärr kan felkönande 
ändå ske. Oavsett om det är avsiktligt eller ej är detta ett regelbrott och kan därför 
bemötas med konsekvenser. 

Dödnamn 
Bland transpersoner används ofta termen dödnamn. Detta är det namn som du har 
tilldelats vid födseln, men är inte det namnet du använder. Att använda dödnamn är för 
många mycket påfrestande, då det nekar din identitet av vem du är samt att det vid 
många fall även kan felköna någon, då mångas dödnamn kan vara könskodat motsatt mot 
personens könsidentitet. Att kalla någon vid dödnamn är likaså också något som kan 
bemötas med konsekvenser. 

  

 

https://drive.google.com/open?id=176XOCDJzfIuJTmBgSR8hInUh6tT1pi0xXheTrFk_GWA
https://drive.google.com/open?id=19lWTkZ-MRKmPR1CVkqkDNjkR4mQJLokuytUyfh9QG6A
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Respektera pronomen och namn 
Inom QueerNördarna: 
 

● Ska alltid individens valda pronomen och namn användas och respekteras. 
● Får aldrig någons valda pronomen eller namn ifrågasättas. 
● Ska vi aldrig värdera eller diskutera giltigheten om pronomen. 
● Frågar vi aldrig om en individs dödnamn. 
● Utgår vi aldrig från någons pronomen baserat på deras utseende eller namn. 
● Försöker vi att alltid bära synliga pronomen. 
● Att där vi inte kan bära synliga pronomen uppmana till pronomenrundor. 
● Om någon blir felkönad står vi alltid på den felkönade individens sida. 

Om du blir felkönad eller kallad vid dödnamn 
Om du blir felkönad eller kallad vid dödnamn: 
 

● Är detta aldrig ditt fel. 
● Har den andra personen alltid gjort fel. 
● Har du alltid rätt i föreningens ögon. 
● Blir du ifrågasatt om ditt pronomen så är du inte skyldig att svara. 
● Rapportera gärna detta till en ansvarig. 
● Du har rätt att kräva en ursäkt. 
● Har du rätt att be personen att lämna evenemanget och att en ansvarig avvisar 

denne om personen inte lämnar självmant. 

Om du hör någon bli felkönad 
Om du hör någon bli felkönad eller kallad vid dödnamn: 
 

● Ska du alltid stå på den felkönade individens sida. 
● Har du rätt att rätta den som felkönat eller använt dödnamn. 
● Respektera den handling som den som blivit felkönade vill ska tas. 
● Rapportera gärna detta till en ansvarig på arrangemanget eller föreningen. 
● Har du inte krav på att ingripa i stunden, men ska gärna stötta personen som är 

närvarande. 
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Om du felkönar någon 
Om du felkönar eller kallar någon vid dödnamn: 
 

● Har du gjort fel. 
● Har du begått ett regelbrott. 
● Försök genast att rätta till detta och använda rätt pronomen och/eller namn. 
● Be om ursäkt om personen önskar detta. 
● Ge ingen förklaring eller försvar till varför du har gjort detta. 
● Återupprepa det inte. 
● Riskerar du att bli avvisad från arrangemanget eller i värsta fall avstängning och 

uteslutning från föreningen om detta är ett återkommande beteende. Detta 
förklaras i styrdokumentet Avstängning och avvisande från QueerNördarna. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ABBt5NMevZ7zAVy02pD7Bz8kjqi685nP3jkytKIpGzI

