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Abstract 

 

In this essay, the purpose is to investigate how Swedish newspaper represent intersex 

humans between the years 2001-2018. Earlier research have shown that continued 

research is necessary.  

The empirical data is based upon eight different articles. They vary in form, both 

opinion texts and news articles and shorter news notices. The magazines where the 

articles are selected from are from Aftonbladet, Dagens Nyheter and Metro. 

The method in this paper will be a qualitative content analysis of the material with a 

close connection to the selected and presented theories.  

The representation of intersex humans in Swedish newspapers vary. The time span that 

the survey deals is about twenty years of time, and the use and understanding of the 

word intersex differs between the time span that the articles are published. The word is 

used in many different contexts and is often mentioned in contexts of law, human rights, 

people affected by the intersex variations and societies cultural perceptions and 

handling of the concept intersex.   

In the collection of the material, it turned out that Intersex is not mentioned equal other 

HBTQI-concepts, for example transsexuality or homosexuality, that has a broader 

general spreading than intersex. It should therefore be considered and acknowledged, 

that the number of articles that was current and taken into the frame of this papers 

investigation material. Despite the relatively small amount of empirical data, the 

material shows a broad variation in the representation of the medical state intersex. 
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Inledning 
 

Intersex kallas det fysiska tillstånd då någon föds med en könskarakteristik som inte är 

traditionellt manlig eller kvinnlig. Intersex är ett paraplybegrepp som innefattar många 

olika diagnoser och symptom och syns inte alltid. Vissa personer diagnostiseras i vuxen 

ålder, vissa gör det aldrig och andra opereras tidigt i livet och behandlas med hormoner 

resten av livet. Cirka två procent av jordens befolkning är intersexuella (det finns en 

bred variation av omfattning och typ av tillstånd). För att sätta det i perspektiv är det 

ungefär lika många som rödhåriga personer i världen. 

Amnesty har rapporterat om missförhållanden i vården av intersexuella personer, och då 

framför allt barn som får sina genitalier opererade av estetiska och sociala skäl. Barnen 

är i de flesta fallen för unga för att kunna lämna samtycke till operationerna. Ingreppen 

är ofta avancerade och i många fall leder de till både fysiskt och psykiskt lidande då 

operationerna misslyckats och patienten lever då med kronisk smärta och/eller förlorad 

sexuell känslighet resten av livet. 

 

Bara i Sverige opereras två till tre barn varje år. Läkare kommunicerar om och ser barn 

med oklar könsidentitet som en nästintill akut vårdsituation som måste lösas omgående. 

Ett av de fyra specialistteam som finns i Sverige ska kontaktas och starta en vårdprocess 

senast timmar efter att ett barn med obestämd könsidentitet har fötts, psykologstöd för 

föräldrar ska erbjudas och mått ska tas på barnets kön enligt en tabell som beskriver 

normalvärden för nyfödda, för att kunna besluta om barnet passar in i vår nuvarande 

könsmall eller måste opereras.1 

 

Vården för intersexuella personer behöver utvecklas och mer kunskap behövs och 

nuvarande vård behöver ses över. Det är aktivister, intersexuella personer och även 

läkare ense om. 

Under senare år har rättigheter för HBTQI-personer varit ett aktuellt ämne och vården 

har genomgått stora förändringar. Homosexualitet var klassificerad som psykisk 

sjukdom fram till 1970-talet och vården för transpersoner eller personer mer 

                                                
1 Nordenström, Anna, Agneta Nordenskjöld mfl, 2008, Pojke eller flicka- gissa aldrig! Läkartidningen 

(2019/04/30) 
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könsdysfori har genomgått stora förändringar under senaste decenniet2. 

Tvångssterilisering av transpersoner avskaffades så sent som 2013. 

  

Problemformulering 
 

 

  Denna uppsats kommer att undersöka hur svenska tidningar representerar intersexuella 

och intersexualitet. Därför att jag vill ta reda på hur media gestaltar och skriver om det 

intersexuella varandet och vilka bilder som skapas av intersexualitet. I en värld där 

många hävdar att det finns två kön: Hur kommuniceras ett medicinskt tillstånd mellan 

dessa två kön? 

 

Det finns fler än två kön, det säger biologin och naturen. Även hos andra arter än 

människan existerar intersex. Då brukar det kallas reproduktiva störningar, då 

könskörtlarna inte ser ut och fungerar på samma sätt som tvåkönsmallen och 

reproduktion inom djurens värld förutsätter. Intersexualitet, eller reproduktiva 

störningar, har exempelvis påverkat fiskpopulationen i de baltiska haven under de 

senaste tjugofem åren. Även i havet förekommer olika former av intersexualitet; 

manliga och kvinnliga könskörtlar som samverkar och existerar i en och samma 

fiskkropp samtidigt, eller könskörtlar som inte utvecklats fullständigt, både manliga och 

kvinnliga. 3  

 

Forskning som denna är relevant för min undersökning för att visa på att intersexualitet 

inte är någonting som är kulturellt betingat, utan är en naturlig variation som alltid 

existerar, men i olika grad. Just i den baltiska fiskpopulationen har antalet ökat, Men 

man vet inte vad det beror på. Den naturvetenskapliga forskningen är också relevant för 

att särskilja begreppet intersex från transsexualitet, där det fysiska blir en förlängning av 

det psykiska. Dessa två begrepp klumpas ofta ihop och kan vara svåra att skilja på. Till 

skillnad från transsexualitet har intersex sin förklaring och början i biologin och det 

direkt fysiska, medan transsexualitet har en början i det psykiska uppfattandet av sig 

själv och sin identitet. 

                                                
2 Blomqvist, Anna Svensk homohistoria: Lagändringar, nagelprotester och gayvigslar (16/4/2019) 
3 Norrgren, Leif, Levengood, Jeffrey M. & Albihn, Ann (red.) (2012). Ecology and animal health. 

Uppsala: Baltic University Programme, Uppsala University S. 70-71 
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Media har varit och är en plattform för röster att höras, vilket tidigare varit ett verktyg 

för att förändra situationen för HBTQI personer.  

 

Intersex och transsexualitet 

 

I medias bevakning förekommer inte intersexualitet i lika hög grad som transsexualitet. 

När jag gör en sökning i Aftonbladets sökmotor på ordet ”transsexuell” får jag 77 träffar 

(9/5/2019), medan sökordet ”intersex” som ger blott 9 träffar (9/5/2019). Större 

utrymme har givits övriga delar i HBTQI-rörelsen, och i detta fall använder jag 

transsexualitet eftersom de, för en icke insatt eller förkovrad i olika HBTQI-frågor som 

mediakonsument, kan förväxlas och men medierna skriver ofta både orden 

intersex/transsexuell trots att det är transbegreppet som behandlas. Det riskerar att skapa 

förvirring hos läsarna. I april 2019 granskade Sveriges televisions undersökande 

journalistikprogram Uppdrag granskning transvårdens behandling av unga personer. 

Transvård och vården av intersexuella personer, är fundamentalt olika. 

Transsexualitet handlar primärt om identitet och uttryck, och den egna upplevelsen av 

sig själv4. Intersexualitet handlar däremot primärt om ett medicinskt tillstånd där en 

människa föds mellan två kön5. De båda begreppen kan innefatta mycket mer och 

givetvis kombineras med varandra, men i denna undersökningen görs en generalisering 

mellan dessa, då det visar sig att media i sin rapportering oftast inte särskiljer dessa 

tillräckligt mycket åt och det skapar ännu mer otydlighet om vad begreppet innebär. För 

att förtydliga distinktionen mellan dessa är det nödvändigt att tydliggöra detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 http://www.transformering.se/vad-ar-trans (10/5/2019) 
5 http://www.transformering.se/vad-ar-trans/intersex (21/5/2019) 

http://www.transformering.se/vad-ar-trans
http://www.transformering.se/vad-ar-trans/intersex
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Syfte 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur svenska dagstidningar rapporterar om 

gruppen intersexuella personer. Syftet är också att se hur det mediala intresset ser ut och 

hur, på vilket sätt och ur vilka/vilken vinkel personer som har någon form av 

intersexvariation representeras. 

 

Frågeställningar 

 

- Hur rapporterar och representerar tidningar med bred publik i Sverige om 

intersexuella personer? 

- Hur ser det mediala intresset ut? 

- Finns det förändringar i rapporteringen under de cirka 20 år av publiceringar 

kring ämnet intersex som jag undersöker och kan märka av? 

 

Material 

 

Materialet består av publiceringar i svenska tidningar där begreppet intersex berörs. Det 

är både debattinlägg som berör ämnet, nyhetsartiklar, reportage eller notiser.  

Publiceringarna är hämtade från de stora svenska tidningarna Metro, Dagens Nyheter 

och Aftonbladet. jag har först siktat brett, och sedan smalnat av urvalet av publiceringar 

som nämner ordet intersex i publiceringarna. Ett antal artiklar är utvalda. De starkaste 

gemensamma nämnarna för det valda materialet är;  

 

• Artiklarna definierar intersex och vad begreppet innebär för individen.  

• I artiklarna sätts intersex in i ett lagrådssammanhang. 

 

Urvalsramen presenteras mer ingående i nästkommande stycke. 
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Det finns en aktiv och relativt utbredd pågående aktivism och diskussion, som även 

nyhetsuppdaterar kring aktivism, forskning och händelser med fokus på intersexuella 

personers situation på sociala medier. Jag har ändå valt att använda mig av stora 

svenska dagstidningar som källa, på grund av deras tillförlitlighet, källkontroll och att 

tidningarna publiceras i det samhälle och land där jag lever, vilket ökar förståelsen. Då 

flera av aktivisterna som rapporterar och formulerar sig i media om intersex på sociala 

medier är utomeuropeiska. Det finns också en bättre struktur i vad och hur etablerade 

tidningar väljer att publicera, samt bättre sökverktyg som ger en bra överblick över det 

material som ligger till grund för min undersökning.  

 

 

Avgränsning och kriterier 

 

Tidsavgränsningen för materialet är tidningsinnehåll publicerat mellan 2001 – 2019 i 

tidningarna Metro, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Tidsspannet är långt och mest 

relevant för min forskning, då ämnet har aktualiserats under denna period. Jag har, för 

att hitta mitt material enbart använt ett sökord, ”Intersex” och har sållat bort ett antal 

artiklar, som presenteras mer ingående i nästkommande stycke. 

 

Urvalsram 

 

Jag använder mig av tidningsinnehåll som berör intersex, både nyhetsartiklar och 

opinionstexter. För att besvara frågeställningarna är bägge typer av innehåll aktuellt. 

Det behövs också en mängd innehåll att analysera för att kunna besvara frågeställningar 

som ”hur ser det mediala intresset ut”, vilket gör att exempelvis enbart nyhetsartiklar  

kring intersexuella personer situation kanske inte ger en rättvis bedömning i det 

slutgiltiga resultatet, då det helt enkelt inte rapporteras särskilt mycket kring ämnet och 

att jag i sådana fall inte skulle ha tillräckligt mycket material att undersöka. 

Artiklarna som valts ut berör begreppet intersex i ett annat sammanhang än att de nämns 

kort, eller i sammanhang som är irrelevanta för frågeställningarna. Samtliga sju artiklar 

sätter intersex i ett bredare sammanhang än bara ett ord eller i ett samlingsnamn (ex 

HBTQI-begreppet). 

 

 



 

9 

 

Bortvalda artiklar 
 

 

De artiklar som valts bort nämner ordet i sammanhang som berör annan del i HBTQI 

rörelsen, där det exempelvis ingår i en organisations namn som utfört en undersökning 

som media rapporterat om. Begreppet förväxlas och klumpas inte sällan ihop med 

transsexualitet där media ibland drar trans och intersex över en kam. Allt som ingår 

under det breda begreppet HBTQI kan anses vara närliggande, då de olika begreppen 

ibland kan förtydligas med fullständiga namn, och mitt sökord ”intersex” kan ibland ge 

utslag för artiklar som berör ett annat ämne inom HBTQI, men ordet intersex ändå 

nämnts på grund av förtydligande. 

Ett antal artiklar har alltså fallit ur min undersökning då media har förtydligat vad 

bokstäverna LGBTI står för6, och därigenom nämnt mitt sökord utan att publiceringen 

är relevant för min studie. 

Gemensamma nämnare för artiklar som fallit ur min undersökning är: 

Många är artiklar som rapporterar om undersökningar som är gjorda av ILGA 

(International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association). Organisationen, 

som namnet beskriver, arbetar också med homosexuellas och transpersoners rättigheter, 

och i dessa fall har jag fått upp artiklar med mitt sökord ”intersex”.  Ett exempel är en 

metroartikel om asylsökande som är förföljda på grund av sin sexuella läggning.7 I 

dessa fall används ordet enbart i en källa, och saknar betydelse för min undersökning. I 

Aftonbladet faller tre artiklar bort av denna anledning (05/24/2019), i Metro två artiklar 

(05/24/2019) och i Dagens Nyheter var det 10 (05/24/2019) artiklar som föll bort av att 

intersex ingår i en organisations namn8. 

I de övriga artiklarna varierar anledningen till bortfallet. I Dagens Nyheter finns det tre 

artiklar som berör kultur och intersex på ett sätt som inte är relevant för 

undersökningsområdet och i en artikel nämns intersex enbart i en filmtitel9.  

I en annan artikel från DN nämns en bok som handlar om en intersexuell person (i 

samband med sju andra böcker och vidrörs heller inte vidare ingående)10, och dessa är 

                                                
6 Bondesson, Mikael Svårare asylprocess för HBT-personer, 2011, Dagens Nyheter),(05/01/2019) 

 
8 Jönsson, Johanna, Nyberg, Claes. C: Sverige har blivit ett sämre land för asylsökande hbtq-flyktingar, 

metro (24/5/2019) Ewald, Hugo 2016. Hbtq-personer döms till döden – här är världens mest hbtq-
fientliga lagar, Metro (24/05/2019) 
9 Dalén, Kurt. De vill bryta mot heteronormen i svensk film, Dagens Nyheter  (24/05/2019)  
10 Olsson, Lotta. Cornelia Funke: Reckless det gyllene garnet – och åtta andra nya ungdomsböcker, 

Dagens Nyheter (24/05/2019) 
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oviktiga därför att fokuset i huvudsak inte är representation av intersex inom kulturen, 

utan med ett större fokus på nyhetsrapportering och debatt av intersexualitet. 

 

I en artikel från Aftonbladet presenteras en sommarpratare i radio som ska prata om 

bland annat intersex och idrott.11 Även där faller materialet bort då studien är avgränsad 

till tidningsartiklar. 

 

 

Metod   

 

Undersökningen baseras på en kvalitativ innehållsanalys av de insamlade artiklarna. I 

undersökningen så är även ett induktivt synsätt tillämpat för att bättre och närmare 

förankra materialet i mina valda teorier, och även i den tidigare forskning som jag 

presenterar. Detta för att öka objektiviteten i min kvalitativt inriktade forskning och för 

att kunna ligga till grund för tolkningen av min empiri. I den kvalitativa analysen av 

materialet är en del att leta samband och gemensamma element för att kunna besvara 

min frågeställning. 

 

Kvalitativ analys 

 

Med inspiration från och med hjälp av valda teorier (Queerteori, dagordningsteorin och 

Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering) som presenteras mer ingående längre fram, 

granskas kritiskt och analysera materialet med dessa teorier. En del i undersökningen är 

att hitta och lägga vikt vid återkommande ord och uttryck i innehållet, för att hitta hur 

meningar är skapade i sammanhanget och vilken terminologi som används. Ord spelar 

roll i hur vi ser världen och hur vi skapar den. 

 

 I första hand kan ämnet intersex betraktas som en queerdiskurs, (som innebär en helhet 

av sammanhängande uttryck och påståenden, i detta fall inom genusvetenskap etc) men 

också en medicinsk och politisk diskurs då de alla går hand i hand med HTBQI 

rättigheter. 

                                                
11 Hansson, Andreas, 2018. Rafflande cv med sprängda laboratorier, Aftonbladet. (24/05/2019) 
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 Inspiration är också hämtad från Rickard Jacksons ”Writing the War on Terrorism” där 

han undersöker hur språket används i rapporteringen av och om krigshändelser. Han 

ställer sig bland annat frågor som  

 

• Vilka antaganden och föreställningar finns? 

• Hur används språket för att förstärka en poäng? 

• Finns det mönster som bygger upp diskursiva konstruktioner? 

• Hur och om förstärker och utmanar befästa maktrelationer i samhället? (I denna 

uppsats kanske det skulle kunna översättas till: hur utmanar media befästa sätt 

att se på könsmallen, med hur de formulerar sig om kön och könsidentiteter?)12 

Boken och frågorna författaren har ställt för att besvara sina frågeställningar är aktuella 

i min undersökning därför att författaren undersöker nyhetsmediernas rapportering. För 

att komma bort ifrån ett enbart queerteoretiskt perspektiv och fokusera mer på språkets 

användning och gestaltning är det en lämplig inspirationskälla i uppsatsens analys. 

Språket är en central del i min undersökning (bland flera andra komponenter också) 

men undersökningen har ingen direkt språkvetenskaplig inriktning och denna bok 

knyter ihop både media och språk på ett lämpligt sätt. 

 

Problem med kvalitativ innehållsanalys 

 

Det största problemet med kvalitativ innehållsanalys är att den alltid riskerar att vara 

mer eller mindre färgad av uppsatsförfattaren även om analys och tolkning sker så 

objektivt som möjligt på vetenskaplig grund. Frågeställningen handlar inte om en sådan  

där det finns ett rätt eller ett fel svar. Reliabiliteten kan stärkas genom att en kvalitativ 

innehållsanalys presenteras så tydligt som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Jackson, Richard (2005). “Writing the war on terrorism”: language, politics and counter-terrorism. 

Manchester: Manchester University Press 
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Tidigare forskning  

 

Denna uppsats bygger på forskning från flera olika discipliner. En sådan är juridik där 

Jameson Garland verkar. Han har skrivit artikeln “On science, law, and medicine: the 

case of gender- “normalizing” interventions on children who are diagnosed as different 

in sex development" skriver om bland annat att det sedan sex decennier tillbaka har 

utförts kosmetiska operationer på barn med avvikande könskaraktäristik och sedan 

1990-talet har dessa barn trätt fram och berättat om kronisk smärta, förlorad sexuell 

känslighet och infertilitet till följd av dessa operationer. Operationer som syftar till att 

rikta in intersexuella barn inom en norm för ett kön, för att ha möjlighet att bestämma 

kön på barnet. Tidigare forskning pekar dock på att intersexuella barn aldrig med 

noggrannhet kan könsbestämmas enligt nuvarande tillvägagångsätt för 

könsbestämmande. 

 

Trots detta faktum, genomförs många av dessa operationer på barn och det visar på en 

dålig klinisk förståelse över könsbestämmelser. Det saknas förankring i litteratur och 

forskning i huruvida föräldrar och läkare har rätt, eller borde ha rätt att utföra och 

bestämma kring dessa operationer på barn. Dokumentationen kring operationerna är 

ofta undermåliga och ingen har analyserat operationernas varför, hur och vara eller inte 

vara.  Operationernas grund vilar på tre ben; att stötta det tilldelade könet i utseende, att 

möjliggöra vissa typer av sex och ämna till att minska ångesten hos barnet över dess 

atypiska utseende. Hur dessa målbilder har uppnåtts eller inte, finns det lite eller ingen 

uppföljning kring.  

 

2016 slöts ett avtal i samarbete mellan Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, 

Frankrike och Italien som gick ut på att skapa riktlinjer i frågan om vården av 

intersexuella personer, då psykologförbund i exempelvis Amerika menade att bevisen 

för att den nuvarande vården fungerar är obekvämt svag. Avtalet innehåller bland annat 

regleringar kring; 
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• Rätt till fysisk och psykisk integritet, vilka kränks vid skadliga 

procedurer. 

• Rätten till privatliv, ex rätten att hålla detaljer om sitt sexliv utom 

vårdens öron. 

•  Rätt till information, både de som väljer att behandlas eller opereras 

och de som väljer att inte göra det, samt till deras föräldrar. 

• Rätten till att inte utstå nedvärderande behandling eller tortyr i 

samband med vården.  

• Rätten till bästa möjliga hälsa, vilket utesluter experimentell vård.  

• Rätten för barn att få sin röst hörd i vårdfrågor.  

Det går alltså trots allt framåt för vården av intersexuella personer och intersexuella 

barn. Först, måste uppföljning och analys av behandlingen dokumenteras. Sedan, måste 

rättsliga åtgärder vidtas och stadgar och regler om hur vården ska gå till måste förnyas, 

bli tydligare och mer evidensbaserad. Reglerna för könsbestämmande måste också få 

rättsliga ändringar, då flera av operationerna görs för att barnet ska platsa någonstans 

inom tvåkönsmallen vi idag bestämmer kön utefter.   

 

Forskningen kommer också fram till att genom dessa onödiga procedurer inskränker ett 

flertal mänskliga rättigheter så som självbestämmande och rätten till egen identitet. 

Rutinerna för hanteringen av dessa barn och ungdomar vilar på en tunn grund utan 

mycket forskning och uppföljning som stöd. 13 

 

Forskning som denna är relevant för min uppsats för att förtydliga hur den medicinska 

behandlingen av intersexuella går till, och vilken kritik de mött, vilken är en viktig 

förståelse att ha inför att frågeställningarna ska besvaras. 

 

“Why do we perform surgery on newborn intersexed children? The phenomenology of 

the parental experience of having a child with intersex anatomies” är en artikel 

publicerad i Sage Publications 2009 som undersöker varför det utförs operationer på 

barn med oklar könstillhörighet, och framför allt ser på det genom föräldrarnas ögon. 

Varför väljer de att estetiskt operera ett friskt barn? 

                                                
13 Garland, Jameson (2016). On science, law, and medicine: the case of gender-“normalizing” 

interventions on children who are diagnosed as different in sex development. Diss. Uppsala: Uppsala 

universitet, 2016 
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Forskarna kommer fram till att när vi har en könsmall som inte passar alla barn som 

föds, skapar det en press och frustration hos föräldrarna. Vad ska vi göra? Och att 

försöka fasa in barnet i normen är kanske en naturlig reaktion. Föräldrarna har helt 

enkelt gått vilse i könslandskapet. Innan föräldrar ställs inför en situation där olika bud 

råder om vilken könstillhörighet barnet har, är tvåkönsmallen oftast en icke ifrågasatt 

absolut sanning och när det står klart att så inte är fallet kan det vara desorienterande 

och förvirrande. Föräldrarna har en bild och sanning om vad olika kön innebär, och att 

deras barn föds som intersexuella att deras och normens sanning är fel borde vara grund 

nog till acceptans av situationen, men så ser inte sjukvården på det och det är inte 

information föräldrarna får ta del av. 

 

 Det är också mycket tveksamheter och väntan hos föräldrarna, som oftast inte direkt 

har fått klarhet i situationen. vet. Insatser för att definiera barnets kön börjar så snart det 

inte självklart går att bestämma, men det kan ta tid och det kan också skifta över tid. 

Först säger läkarna att det är en pojke, men sedan undersöks kromosomerna som säger 

att det är en flicka exempelvis.  

 

Det existerar en tystnadskultur kring variationer av intersexualitet. Det finns inga röster 

som för ett öppet samtal om hur det är att vara någonstans på skalan mellan kvinnligt 

och manligt. I andra variationer som kan skapas av varierade kromosomuppsättningar, 

exempelvis down syndrom, finns det ett utbrett och öppet samtal kring hur det är att 

vara förälder när barnet visar sig ha down syndrom. Läkarna kanske till och med har 

enklare att förklara för en förälder att ”barnet har Downs syndrom” än att ”barnet har ett 

kön som vi inte just nu kan berätta eller bestämma om det är manligt eller kvinnligt”. 

Förståelsen, för att dra liknelsen till down syndrom igen, är mycket större och mer 

utbredd vid sådana variationer. Tankeverksamheten rör sig inte över ett brett spektrum 

när föräldrar, om de gör det, försöker hitta alternativa vägar att gå, för att slippa operera 

sitt intersexuella barn. Ofta föreslås heller inga andra alternativ från sjukvårdens sida. 

Deras arbetssätt är inte utformat utefter alternativa vägar för barn med könsvariationer. 

Det sätts in snabba resurser för att få rätsida på problemet men det söks inte efter andra 

möjligheter för barnet än operation. 

 Normen är inte att vänta in barnet till den åldern då det själv kan bestämma om hen vill 

genomgå en operation på estetiska och sociala grunder. 
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Läkarna råder också i fallen artikeln undersökt föräldrar att inte berätta för någon om 

barnets osäkra könsbestämning, vilket spär på tystnadskulturen som råder kring 

processen som barn och föräldrar går igenom.14 

 

Denna forskning med medicinsk inriktning där juridik och medicin är i fokus som 

presenteras i detta avsnitt är relevant för förståelsen för dels vad intersex innebär, och 

hur juridiken och medicinen handskats med det. För att förstå hur media skriver om 

intersex, är den kunskapen viktig att ha och att koppla till denna uppsats. 

 

I en artikel av Stephen Kerry behandlas intersex i media kring fallet då Kathleen Worall 

Mördade sin syster, Susan Worall. Motivet var humörstörningar som gärningspersonen 

utvecklat i samband med medicinering av hennes intersexdiagnos. 

Forskningen kommer fram till att intersex är omgärdat av omskrivningar och att en stark 

hörnsten i medias representation av intersex är tystnadskultur. Termen har inte gjort 

stort avtryck i media. Media skrev också om fallet ur ett genusperspektiv som någonting 

som avviker från det normala. Vikt i rapporteringen läggs också i deras syskonrelation, 

att de hade en normal, bra relation och att alla blev chockade när det inträffade. Drivet i 

nyhetsrapporteringen är, som i flera andra fall, underhållning när det gäller intersex och 

kroppar som inte med enkelhet kan könsbestämmas. 

 

Gärningspersonen hade också en historia av att söka svar på internet över sin 

intersexvariation, svar som vården inte tycktes kunna ge. Hon var inte den enda, 

Forskningen kommer fram till att i samband med internet framväxt väcktes den typen av 

sökandet på svar som närmiljön inte kunde ge. Nyhetsmedia ses som en kommunikatör 

av sanning, men en tystnadskultur gör att spridningen angående intersextillståndet är 

begränsat.15 

 

I en avhandling av Kerstin Engström, ”Genus & genrer: forskningsanknutna 

genusdiskurser i dagspress” Kommer hon fram till att dagspressen ofta kommunicerar 

om exempelvis medicinsk forskning i en traditionell biomedicinsk diskurs då 

                                                
14 Zeiler, Kristin & Wickström, Anette (2009). Why do we perform surgery on newborn intersexed 
children? The phenomenology of the parental experience of having a child with intersex anatomies 

[Elektronisk resurs]. Feminist Theory. 10:3, 359-377  

Oxford 
15 Stephen, Kerry. Representation of intersex in news media: the case of Kathleen Worrall.(2011) 
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psykologiska och sociala faktorer inte tas i beaktning, vilket den övriga forskningen 

inom området och som presenteras i detta avsnitt är överens om att det gör.  

Dagspressen skriver också om sjukdom som någonting avvikande från det normala 

(hälso)stadiet, vilket också blir intressant för min uppsats då intersex inte är en sjukdom 

utan ett syndrom.  

Hon skriver också om att det finns ett generellt intresse at kommunicera om nya 

medicinska rön, forskning och möjlig behandling.16 

 

I övrigt finns det inte en utbredd forskning relaterad till intersex ur ett mediaperspektiv. 

Min uppsats kommer att haka vid där de sistnämnda forskningarna avslutades och i vad 

de kommit fram till, och förhoppningsvis bidra till ökad förståelse, spridning och 

kunskap inom ämnet. 

 

Teori 

Teoretiskt ramverk 

 

I denna del redogörs de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

analysdelen i uppsatsen.  

 

The Agenda setting theory 

 

The Agenda setting theory är en teori som menar att media har makten. Media 

bestämmer över vad politiken ska beröra. Enligt denna teori är det media som lyfter 

fram vissa politiska frågor (miljö exempelvis), och påverkar den politiska makten som 

också blir tvungna att engagera sig i frågan då det är vad väljarna ser, hör, läser om och 

bryr sig om. Medierna blir styrande för väljarnas sympatier för olika politiska partier 

och sympatier för olika politiska frågor, snarare än den sociala bakgrund väljaren har.  

Dess grundtanke är att media inte reflekterar en verklighet; den skapar och vinklar den. 

Den fokuserar enbart på och tar upp ett antal politiska/sociala eller övriga 

samhällsproblem åt gången, vilket också är den del av teorin som mött mest kritik.  

                                                
16 Engström, Kerstin (2008). Genus & genrer: forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress. Diss. 

Umeå : Umeå universitet, 2008 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1590 



 

17 

 

Bernard Cohen (1963) formulerade det som att media kanske inte kan berätta vad folk 

ska tycka, men är väldigt skickliga på att berätta för läsarna vad de ska tycka om. 

Teorins huvudsakliga mening är att media sätter den politiska dagordningen. Vad som 

ska tas upp i media styr alltså inte den politiska makten själv, utan enligt 

agendasättarteorin är det media som beslutar om vad som ska vara politiskt synligt, och 

makten som fattar besluten. 

Teorin utvecklades under 1960 och 1970-talen när McCombs och Shaw undersökte 

förhållandet mellan vilka valfrågor väljarna tyckte var viktigast och vad media innehöll 

för meddelanden och information under valkampanjerna. 

Teorin är aktuell i min undersökning då HBTQI rättigheter är en politisk fråga.  Vad 

som är människors rättigheter stadgas i lagar eller hos myndigheter (exempelvis 

förbudet mot tvångssteriliseringarna av transpersoner eller avskaffningen av 

homosexualitet som psykisk sjukdom) och på samma sätt är förändringar i 

intersexvården det. I undersökningen undersöks om media hitintills förändrat eller 

påverkat någonting för intersexuella personers situation? Den är också aktuell för min 

undersökning för att kunna se om och hur media och HBTQI-förhållanden har 

samverkat eller inte samverkat 

 

Queerteori 

 

Queerteorin växte fram under 1990-talet och kan ses som ett synsätt som rör normer 

gällande sexualitet och kön. Teorin synar, analyserar för att kunna problematisera det i 

relation till heteronormen. Problem som teorin ofta behandlar är den bristande 

kunskapen om problematiken med normer och heteronormen, och att ämnet inte heller 

har behandlats eller analyserats förr.  

Teorin innefattar också ett sätt att förhålla sig till normer och sexualitet som är kritiskt, 

granskande och analyserande och behöver alltså inte nödvändigtvis inte enbart beröra 

kön och sexualitet, även om det idag är den vanligast förekommande beröringspunkten 

för teorin.  

Teorin är inspirerad av feministiska teorier och studier inom lesbiskt och gay, vilken 

den också har kritiserat och problematiserat. Queerteorin säger också att språket spelar 

stor roll, och att kategoriseringen inom ämnet inte är framåtsträvande och menar att det 

inte behövs i det postmoderna samhället med nya identiteter och synsätt inte går att 

kategorisera i ord. Kategoriseringar är bakåtsträvande och gör begreppen mindre 
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flytande och försämrar möjligheten för icke-binära exempelvis. En viss kategorisering 

är dock helt nödvändig för att kunna föra analys och diskussion inom queerteorin, men 

på ett sätt som inte enbart reproducerar de påstådda sanningarna om vad ett kön eller en 

sexualitet är och innefattar.  

 Flera av forskarna inom teorin, exempelvis Judith Butler som anses vara föregångare, 

har en bakgrund inom litteratur och språkvetenskap, därför har ordens betydelse också 

aktualiserats och tagits vidare till queerteori. Kroppen skapas, förklaras och målas upp i 

ord. Vad orden inte säger är svåra att förstå och ännu svårare att föra vidare. Förståndet 

övergår ofta inte orden. 17 

Teorin har också en fot inom statsvetenskapen, då queerteorin i allra högsta grad också 

berör frågor som makt, medborgarskap och demokrati. 

Intersexualitet har många beröringspunkter inom queerteorin. Sättet att se på vad kön 

och identitet innebär, rättigheter för HBTQI personer, och ordets betydelse i hur vi 

förklarar intersexualitet och könsidentiteter. 

 

Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering 

 

Henk Prakke tog 1969 fram en modell över hur västerländsk nyhetsvärdering går till (Se 

nedan). Den menar att element så som närhet; ju geografiskt närmre händelsernas 

centrum vi befinner oss, desto mer värde har nyheten. Också aspekter som tid spelar in, 

ju närmre i tid, desto mer aktuella och värdefulla är de. Kultur är också en viktig del i 

vad som gör en nyhet värd att publicera, och exempelvis vi i Sverige har bättre koll på 

länder som liknar oss i ekonomi, religion och demokrati.18 

                                                
17 Kirby, Vicki (2006). Judith Butler: live theory. New York: Continuum 
18 Häger, Björn (2011). Reporter en grundbok i journalistik. Johanneshov: TPB S.100 - 102. 
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Gestaltningsteorin 
 

Gestaltningsteorin handlar om att media inte avspeglar en verklighet, utan snarare 

skapar den genom sin gestaltning av den. Den är besläktad med dagordningsteorin, som 

också ingår i det teoritiska ramverket för undersökningen och menar att media 

rapporterar snarare om roten till det aktuella problemet än själva ämnet. Det är en andra 

gradens agendasättingsteori, där media inte bara talar om vad mottagaren ska tycka till 

om, utan också vad mottagaren ska ha för åsikt om det som media ger plats åt. Det finns 

två grenar av gestaltningteorins ramverk. Den ena är naturlig gestaltning, som handlar 

om det fysiska utan social inblandning och den andra är som en påbyggnad av den 

naturliga, är det sociala ramverket som menar att händelser springer ur sociala 

konstellationer och kommunikationer. För att gestalta används (i en 

gestaltningsteoretisk läsning) ofta metaforer och traditioner. 

Den är kopplad till forskningsfrågorna på det sättet att jag undersöker hur media 

framställer och rapporterar om intersexuella personer. Hur målar mediebilden upp 

intersexualiet och vad representeras, är frågor då denna teori kan vara behjälplig. 
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En gestaltningsprocess innehåller även, ur ett sociologiskt perspektiv, en tolkning från 

betraktarens sida. Men i denna undersökning så ligger huvudfokuset på medias 

representation och gestaltning, och hela gestaltningsprocessen är därför inte aktuell i 

detta fall.19 

 

 

Materialredovisning och analys 

Redovisningen av artiklarna baseras på mina frågeställningar, de tre teorierna som är 

presenterade tidigare (Queerteorin, dagordningsteorin och Prakkes modell om 

nyhetsvärdering) och även inspireras av Richard Jacksons frågeställningar han ställer i 

sin undersökning i Writing the war on terrorism. Baserat på tidigare forskning,  

- Vilket typ av publicering är det? (artikel, reportage, debattinlägg) 

- Vilken åsikt/information förmedlas i publiceringen? 

- Hur förhåller sig innehållet, och informationen som däri presenteras till 

dagordningsteorin, Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering och queerteori? 

Sakinnehåll 

I redovisningen analyseras innehållets sakfråga. Vad handlar innehållet om och hur 

framställs det? Vad kopplas det ihop med? Undersökningen tar också upp vilken 

kontext som ordet intersexuell används, och om det kopplas ihop med särskilda 

händelser eller särskilda åsikter i opinionstexternas fall.  

 

Vinkel 

Som komplement till föregående analysfråga undersöks också sakfrågans vinkel. Inte 

bara med vad begreppet kopplas ihop med, utan också hur det kopplas ihop. Handlar det 

om intersexuella personers rättigheter, handlar det om hur vården går till eller är det ett 

personporträtt över hur den enskilda personen upplever sin situation. 

 

 

 

 

                                                
19 Strömbäck, Jesper (2014). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 
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Metro 

 

Inför inte ett tredje kön – avskaffa det helt  

Metro, 31 juli 2015 

-Vilket typ av publicering är det? (artikel, reportage, debattinlägg) 

Publiceringen är en debattartikel som publiceras i Metro och skribenten Maria 

Ramnehill står för åsikterna. 

-Vilken åsikt/information förmedlas i publiceringen? 

 

Artikeln presenterar debattörens åsikt som innebär att ett tredje kön inte leder någon 

vart, utan innebär ännu en könskategorisering och att staten ändå kommer bevaka vad 

du har i byxorna vid införandet av det tredje könet. Målet med trans och intersexuella 

personer är och måste vara normalisering och att addera ett tredje kön på skalan skulle 

innebära ytterligare ett sätt att enbart hantera och tolerera personer som inte passar in i 

tvåkönsmallen, inte att integrera ett flytande sättet att se på begreppet kön. Debattören 

vinklar hela artikeln utefter sina värderingar som har grunder i hennes åsikter om hur 

samhället ska hantera och se på kön.  

 

-Hur förhåller sig innehållet, och informationen som däri presenteras till 

dagordningsteorin, Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering, gestaltningsteorin och 

queerteori? 

 

Den dominanta synen och värderingen som presenteras i artikeln är att det finns två, 

alternativt tre kön, vilket debattören motsätter sig. Retoriken går ut på att måla upp de 

problem som existensen av juridiskt kön, vilket delvis ingår i en debattartikels natur. 

Scenarion som problem med att hämta ut paket eller att passera tullar, problem som 

intersexuella personer kan stöta på, lyfts också fram. 

Skribenten ämnar ändra politik och lagar med hjälp av media, och uttrycker också att 

mycket har hänt inom transpersoners normalisering och vård de senaste åren. Tidigare 

forskning och mediabevakning visar att det är något som fått mycket plats i media och 

på debattsidor under de senaste åren. Det är förenligt men dagordningsteorin.  

Enligt nyhetsvärdemodellen så finns det ett stort nyhetsvärde i artikeln då debatten 

kring hur en ska handskas med personer som inte faller inom normen för 
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tvåkönsmodellen är aktuell, och var det även under 2015 då denna artikel publicerades. 

Det är väldigt nära, mitt upp i där debatten förs publiceras även debattinlägget. 

I artikeln gestaltas begreppet intersex genom att förklara vad det innebär, vilken skillnad 

det är på intersex och trans samt lyfter fram varför denna grupp skulle gynnas av ett 

könlöst system. 

Artikeln är starkt förknippad med de värden som presenteras inom queerteorin. 

Queerteorin har rötter i bland annat litteraturvetenskapen och menar att ord är 

förknippat med både tankevärld och handling. Debattören menar att mallen som bygger 

begreppet kön är felkonstruerad tack vare just ordet, begreppet och innebörden. 

Debattören går också vidare i tanken och menar att begrepp som trans och CIS ska 

avskaffas, för att tvåkönsmallen inte gynnar någon. En könsmall i sin konstruktion är 

helt enkelt inte intressant.20 

 

Aftonbladet 

Tyskland på väg införa ett tredje kön 

Aftonbladet, 8 november 2017 

 

-Vilket typ av publicering är det? (artikel, reportage, debattinlägg) 

Artikeln är en kortare nyhetsnotis, publicerad under fliken utrikes. 

 

-Vilken åsikt/information förmedlas i publiceringen? 

 

I artikeln får vi veta att Tysklands författningsdomstol har beslutat att det ska gå att 

registrera ett barn vid ett tredje kön vid födseln. Bakgrunden är ett domstolsfall som 

behandlats i flera lägre instanser, där en person var registrerad som kvinna, men en 

kromosomanalys visade att käranden var varken eller och ville byta till inter. Tyskland 

blir det första landet i Europa med ett sådant införande.  Artikeln är vinklad ur ett 

perspektiv där juridik och kön är tätt sammanflätade. 

 

-Hur förhåller sig innehållet, och informationen som däri presenteras till 

dagordningsteorin, Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering, gestaltningsteori och 

queerteori? 

 

                                                
20 Ramnehill, Maria. 2015. Inför inte ett tredje kön-avskaffa det helt. Metro, (22/4/2019) 
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De värden som presenteras är att intersex är till stor del en juridisk fråga. Det skrivs om 

andra länder som erkänner intersex eller könet ”inter” i offentliga dokument och notisen 

är inriktad på en domstolsförhandling och rätten för käranden att registrera sitt kön som 

inter. Det kommuniceras alltså om intersexuella personer utifrån ett juridiskt perspektiv. 

Artikeln utmanar inte rådande norm, kärnvärden eller maktrelationer i samhället. 

Föremålet för artikeln, personen som stått upp mot makten och juridiken för sin rätt att 

få vara intersex, utmanar dock rådande situation i samhället och hens värderingar 

präglar artikeln. Språket, formen på artikeln, eller journalistens åsikter gör det inte. Det 

är en informativ text mer än en berättande och målande text. 

Artikeln gestaltar intersex ur ett juridiskt perspektiv; hur ska vi bestämma vilket kön ett 

intersexuellt barn har, rent juridiskt?  

Artikeln är ingen debattartikel, och väldigt kort, så journalistens egna kärnvärden 

presenteras inte. Vad notisen informerar om är en person som vill registrera sitt kön som 

”inter”. Kontentan av det är att ord spelar roll med hur vi upplever oss själva, hur vi 

tänker och identifierar, och är någonting vi behöver för att förklara vilka vi är vilket är 

förenligt med queerteorins förankring i språk och litteraturvetenskapen. 

 Publiceringen vidrör också queerteorins förankring inom statsvetenskap, då 

fundamentet och kärnan i artikeln handlar om att informera om nyheter och händelser 

som rör människors rättigheter och lagar som ska skydda dessa. Det nämns också 

exempel på andra utomeuropeiska länder som redan har antagit ett tredje kön, som går 

att registrera kön utefter redan vid födseln av ett barn med någon form av variation på 

intersex. 

Enligt nyhetsvärdemodellen så är artikeln aktuell därför att Tyskland till stor del liknar 

Sverige i kultur och social struktur, och dessutom är det nära och inom Europa, så teorin 

är tillämplig i det här fallet.  

Artikeln har lite förankring i dagordningsteorin. Notisen är en TT-artikel publicerad i 

Aftonbladet, och är inte omfattande i storlek. Den tar heller inte upp medias tidigare 

politiska påverkan i frågan, även om HBTQI frågor tidigare debatterats i media.21 

 

 

Kritik mot ingrepp på intersexuella barn 

Aftonbladet, 10 maj 2017 

 

                                                
21 TT,2017. Tyskland på väg att införa ett tredje kön. Aftonbladet, (23/4/2019)  
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-Vilket typ av publicering är det? (artikel, reportage, debattinlägg) 

 

Publiceringen är en nyhetsartikel med anledning av en undersökning som Amnesty 

international har genomfört i Danmark. 

-Vilken åsikt/information förmedlas i publiceringen? 

 

Artikeln tar avstamp i undersökningen som nämnts ovan, och går vidare i beskrivningen 

om vilka tillvägagångssätt och metoder som använts, (intervju med intersexuella barn 

som genomgått kosmetiska operationer i vårdens namn), och dess resultat, som visar på 

brister i vården av intersexuella personer. Artikeln är också vinklad åt det hållet, där 

tyngden ligger på att lyfta fram dessa orättvisor och skadliga behandlingarna av barn. 

 

-Hur förhåller sig innehållet, och informationen som däri presenteras till 

dagordningsteorin, Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering, gestaltningsteorin och 

queerteori? 

 

Som det redan presenteras i artikelns namn, framställs informationen om 

undersökningen Amnesty gjort med en negativ hållning till forskningens resultat. Det är 

en negativ sak att dessa estetiska operationer på barn genomförs, och de borde upphöra. 

Artikeln och de människor som representerar Amnesty och citeras i artikeln delar alltså 

inte värderingarna som ligger till grund för att barn ska opereras på andra grunder än 

medicinska.  

I artikeln gestaltas intersex som någonting som är problematiskt och inte självklart. 

Undersökningar om vården av intersexuella personer har heller inte blivit gjord och 

behövs, målas bilden av bakgrunden till undersökningen upp som och resultatet, som 

visar att unga intersexuella personer far illa av vården, bekräftar gestaltningen av 

estetiska ingrepp på barn som problematiskt. 

Artikeln börjar med en kort redogörelse för vad intersex innebär, berättar sedan om 

Amnestys rapport, och sedan om resultaten. Den relativt korta artikeln avslutas med ett 

citat från en researcher från Amnesty, och sedan förklaras undersökningsmetoden, 

nämligen intervjuer med opererade intersexuella barn. 

Här berör artikeln ämnet mänskliga rättigheter och vilka regler, lagar och förordningar 

som ska skydda dessa för människor inom och under HBTQI-paraplyet.  
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Aftonbladet i det här fallet vill antagligen i det långa loppet påverka lagar och 

restriktioner för hur och om operationer på intersexuella barn utförs, alltså används 

mediaplattformen för ett i slutändan politiskt mål och engagemang. Väcka debatt och 

påverka i politiskt syfte genom att kommunicera om saker som dessa, tar också 

dagordningsteorin upp.  

I förhållande till artikeln så är undersökningen gjord i nära geografiskt, angränsande 

europeiska länder och länderna har också i stora drag samma samhällsuppbyggnad och 

vårdapparat som Sverige. Undersökningen var också publicerad dagen innan 

Aftonbladet publicerade den på Amnestys egen hemsida22, vilken också gör den aktuell 

i tiden. Det kan relateras till Prakkes modell om nyhetsvärde. 

 

Transpersoner kränks i många av EU:S länder 

Aftonbladet, 28 juli 2015 

 

-Vilket typ av publicering är det? (artikel, reportage, debattinlägg) 

Artikeln är en debattartikel som författats av representanter från det politiska partiet 

Feministiskt Initiativ, här representerad av Gudrun Schyman, Gita Nabavi och Soraya 

Post. 

 

-Vilken åsikt/information förmedlas i publiceringen? 

 

Artikeln framför problematiken med att flera av EU:S länder har bristfälliga lagar och 

regler för att skydda HBTQI personer, och att det i flera fall bryter mot 

europakonventioner i länder där exempelvis tvångssterilisering av transpersoner 

förekommer. Författarna föreslår bättre regleringar och lagstiftningar för hur EU-

länderna ska hantera lagar som skyddar transpersoner och intersexuella personers 

rättigheter. 

I artikeln refereras det till de medicinskt onödiga operationerna som utförs på 

intersexuella barn. Malta lyfts fram som ett föredöme för andra EU-länder, där 

operationer på barn som föds med kön som inte passar in i tvåkönsmallen är förbjudna 

fram tills att barnet själv kan ge sitt medgivande. 

 

                                                
22Amnesty, 2017. Denmark and germany: Authorities failing to protect intersex children from invasive 

surgery, Amnesty news ,(23/4/2019) 
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-Hur förhåller sig innehållet, och informationen som däri presenteras till 

dagordningsteorin, Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering, gestaltningsteori och 

queerteori? 

 

Artikeln presenterar värden om HBTQI-personers rättigheter ur ett perspektiv från 

Sverige där den allmänna uppfattningen, och kanske framför allt partiet som 

representerar debattartikeln, är att HBTQI-personer inte ska diskrimineras. 

Debattartikeln utmanar alltså inte svenska värden. Föreställningar om att det är fel att 

operera på intersexuella barn som inte är gamla nog att ge sitt medgivande förs också 

fram. Maltas regler och system kring att hantera dessa operationer samt korrigering av 

juridiskt kön i dokument lyfts fram som en förebild för en modell som 

debattartikelförfattaren förespråkar och vill implementera i Sverige och resten av EU.  

Artikeln är skriven ur vinkeln att även om det är sagt att människor som bor inom EU 

ska kunna röra sig fritt mellan medlemsländerna, så är det inte fallet för trans eller 

intersexuella personer då det kan bli stoppad i en passkontroll och få vända hem igen 

om det är så att könet inte stämmer överens med vad identitetshandlingarna säger. 

Debattörerna vinklar alltså frågan om intersexuella personer rättigheter till ett EU och 

perspektiv som värdesätter fri rörlighet.  

I artikeln gestaltas intersexualitet som en politisk fråga och som någonting som 

politiken behöver ta ansvar över. Intersexuella är i artikeln en utsatt grupp, som ibland 

har svårt att utnyttja EU:s fria rörlighet. 

Det finns också en dragning till queerteorin, då artikeln tar upp kön ur olika perspektiv; 

Juridiskt kön, biologiskt kön och könsidentiteter. 

Under 2016 hade feministiskt initiativ ett starkt år och deras politik var högaktuell, 

kanske varför de också fick utrymme i Aftonbladet då det betraktades som nyhetsvärde 

just då, då det var aktuellt i tiden. Det är relaterat till nyhetsmodellen, där aktualitet är 

en av hörnstenarna.  

Debattartikeln är representerad av ett politiskt parti som under tiden då artikeln 

publicerades hade mycket medial uppmärksamhet, då de valet 2014 gjorde sitt starkaste 

val hitintills och hamnade strax utanför riksdagen.23 Under valåret var Feministiskt 

                                                
23 https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html (24/4/2019) 

https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html
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initiativ en uppstickare vilket är förenligt med dagordningsteorin om hur media och de 

politiska frågor som väcks, skapas i media. 24 

 

 

Vill ha tredje kön 

Aftonbladet, 8 december 2008.  

 

-Vilket typ av publicering är det? (artikel, reportage, debattinlägg) 

Artikeln är en nyhetsnotis angående ett nytt lagförslag som lagts fram i Australien av 

deras myndighet som arbetar med mänskliga rättigheter.  

 

-Vilken åsikt/information förmedlas i publiceringen? 

 

Artikeln börjar med att berätta om vem som har lagt fram förslaget och varför, och om 

hur läget ser ut idag i frågan. Information om hur det tredje könet i sådana fall där det 

blir tillämpligt, skulle tillämpas (både personer som upplever sig som mellan kön, eller 

barn som föds med oklart kön, alltså intersexuella). Vad intersexualitet innebär 

presenteras också. I sista delen presenteras olika statistik över intersexuella personer och 

hur och om de opereras och varför, och en svensk psykolog som arbetar med 

transpersoner får uttala sig. 

 

-Hur förhåller sig innehållet, och informationen som däri presenteras till 

dagordningsteorin, Henk Prakkes modell om gestaltningsteori, nyhetsvärdering och 

queerteori? 

 

I artikeln har man citerat en svensk psykolog som arbetar med transpersoner som menar 

att ett tredje kön är någonting positivt och användbart i många identiteter. Det är den 

enda värdeladdade inslaget i artikeln, då den i övrigt är informativ mer är 

opinionsbildande och saknar tydlig vinkel. 

Inom queerteorin där ord och språkanvändning anses ha stor betydelse för hur vi 

uppfattar och definierar oss själva, kan vi hitta likheter med artikelns budskap; Man och 

kvinna räcker inte språkligt till för att beskriva oss som individer och vilka vi är. 

                                                
24 Schyman, Gudrun, Nabavi, Gita post, Soraya. 2015.Transpersoner kränks i många av EU:s länder, 

Aftonbladet (24/4/2019) 
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Som i de allra andra flesta fall, rör även här artikeln frågor om lagar och regler som ska 

skydda mänskliga rättigheter, vilket också relaterar till queerteorins statsvetenskapliga 

diskurs.  

Artikeln relaterar inte helt till Prakkes modell, då Australien ligger utanför Europa. 

Dock finns det vissa religiösa, ekonomiska och kulturella likheter mellan dessa länder, 

trots avståndet. I artikeln gestaltas intersexualitet som ett psykologiskt fenomen (därför 

de tar hjälp av och citerar en psykolog i artikeln, snarare än kanske en läkare om det 

hade gestaltats som kliniskt, fysiologiskt medicinskt) och som en fråga som rör 

definition och egenuppfattning snarare än fysiska tillstånd. Det skrivs bland annat om de 

två på tusen barn som kirurgiskt korrigerar sina könsorgan, och att anledningen av den 

egna uppfattningen om vilken kön man tycker sig ha, ska i fall som rör intersexualitet 

vara biologisk. Intersexualitet gestaltas också genom att kopplas ihop med 

transsexualitet i någon mån, då psykologen som citeras tidigare har arbetat med 

transfrågor. 

Artikeln berör inte dagordningsteorin. Frågor om politiskt stiftade lagar tas upp, men 

frågor om hur vida media har påverkat det nya lagförslaget eller inte berörs inte. 25 

 

 

Dagens Nyheter 

 

Samhällets attityd svårast när barnet ändrar kön 

Dagens Nyheter, 28 oktober 2015  

 

-Vilket typ av publicering är det? (artikel, reportage, debattinlägg) 

Artikeln är en intervju med en förälder till ett barn som är både trans och intersexuell.   

-Vilken åsikt/information förmedlas i publiceringen? 

 

Artikeln framför intervjupersonens värderingar och upplevelser kring att vara förälder 

till en trans och intersexuell person och om hur vården har fungerat för familjen. Genom 

artikeln presenteras det som en tidslinje, hur hennes barn fick reda på att hen var 

intersex fram tills idag, då intervjupersonen arrangerat en stödgrupp för personer i 

liknande situationer.  

                                                
25 Relationer, vill ha tredje kön, 2008. Aftonbladet (25/04/2019) 
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-Hur förhåller sig innehållet, och informationen som däri presenteras till 

dagordningsteorin, Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering, gestaltningsteori och 

queerteori? 

 

Artikeln tar upp både transsexualitet, intersexualitet och reder också ut skillnaden 

mellan dessa begrepp, som ofta blandas ihop.  

Artikeln är vinklad till ett anhörighetsperspektiv på både mitt uppsatsområde intersex, 

men också på transsexualitet. Det är intervjupersonens värden som presenteras, om 

vårdens bemötande och hur det är att vara förälder i dessa lägen.  

Artikeln är publicerad under fliken ”insidan”, vilka består av journalistiska nedslag i 

olika teman; det kan vara ovanliga sjukdomar eller återblickar på historiska händelser, 

vilket gör att det inte nödvändigtvis måste vara en hyperaktuell nyhet som publiceras 

här. I det här fallet så vidrör artikeln mänskliga rättigheter och om hur svensk vård går 

till. HBTQ rättigheter är ett ständigt aktuellt ämne i Sverige vilket gör att den 

uppenbarligen har ett nyhetsvärde enligt Prakkes modell eftersom det sker här, i landet 

där artikeln publicerades. Den vidrör exempelvis inte hur intersexualitet och transvård 

går till i ett annat, utomeuropeiskt land.  

I artikeln gestaltas intersexualitet ur ett anhörighetsperspektiv. Intervjupersonen berättar 

om hur det var för denne när dennes barn fick beskedet att hen var intersexuell. Det 

gestaltas alltså som någonting utom den intersexuella personen. 

Den vidrör också queerteorin. Det pratas om hur både familj och vård ska bemöta och 

prata om queerpersoner, vilken roll som pronomen har och om vad ett kön egentligen 

innebär och hur det konstrueras.  

 

Artikeln är som tidigare nämnt publicerad under fliken insidan, där ämnen som inte 

dominerar samhällsdebatten tas upp. Artikeln har alltså inte stark förankring i 

dagordningsteorin, även om vid tidpunkten var exempelvis transvården under 

utveckling. 

 

Ingen vill vara kvinna längre 

Dagens Nyheter, 9 september 2002. 

 

-Vilket typ av publicering är det? (artikel, reportage, debattinlägg) 
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Reportaget är publicerad under kultursidorna och tar upp en ny form av kultur som 

vuxit fram i Amerika; Drag-king scenen, vilken är en motsvarighet till drag-queen 

scenen. 

-Vilken åsikt/information förmedlas i publiceringen? 

 

I reportaget intervjuas en person som definierar sig som intersexuell, alltså mellan 

könen. Det ges ingen närmare definition på huruvida det rör sig om en identitet eller ett 

medicinskt tillstånd, men intervjupersonen nämner att hen föddes med både manliga 

och kvinnliga drag. 

Reportaget ger inte någon närmare beskrivning på tillståndet intersexualitet, men det 

nämns att personen föddes med kvinnligt kön men snart började få skägg, vilket idag 

har växt till sig ännu mer med hjälp av hormonbehandling. Drag-king är en kultur som 

har hjälpt intervjupersonen att bli mindre aggressiv. Hen menar att med hjälp av 

testosteron behöver hen inte hävda sig. Som man får man mer trovärdighet, menar hen.   

-Hur förhåller sig innehållet, och informationen som däri presenteras till 

dagordningsteorin, Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering, gestaltningsteori och 

queerteori? 

 

Vid den här tidpunkten, fanns det inte ett nätverk för intersexuella i Sverige och artikeln 

hänvisar till socialstyrelsens information om transpersoner som ”ett ovanligt 

handikapp”. Intervjupersonen vill att kön och könsroll ska separeras och att kön ska ses 

på en skala och spela lika stor roll för vem man är som en persons ögonfärg gör idag.26  

Reportaget är den enda i min empiri som är publicerad under kulturdelen, och vinklar 

också intersexualitet som en del av en kultur, snarare än som en juridisk fråga eller en 

fråga om mänskliga rättigheter. Det nämns över huvud taget ingenting om hur vården 

för personen som är del av dokumentärfilmen som artikeln tar avstamp i har gått till, 

och det är också där värderingen ligger. Att igenom kultur röra sig på en skala där könet 

är flytande och där intervjupersonen i det här fallet, som är intersexuella uttrycker sitt 

tillstånd mellan könen i form av kultur. Drag-king scenen är framvuxen ur ett lesbiskt 

sammanhang, och är ett kvinnligt svar på drag-queen scenen, vilket artikeln kopplar 

ihop med intersexualitet. Det kopplas också ihop med en protest mot det rådande 

                                                
26 Hedstrand, Sonia 2002, ingen vill vara kvinna längre, Dagens Nyheter (29/4/2019) 
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genussystemet, att leva helt eller delvis som drag kings. Kulturen vill visa och 

representera kön på en glidande skala, och därigenom också öka acceptansen.  

Queerteoretiskt är artikeln aktuell, Då den vidrör kön ur ett identitetsperspektiv. 

 

 Artikeln publicerades för nästan 20 år sedan, och mycket har hänt sedan dess. Ord som 

”transgenderpersoner” används sällan idag och kunskapen om att transsexualitet inte är 

ett handikapp är mer utbredd idag.  Intervjupersonen har också ändrat juridiskt kön till 

”O” (Other), vilket också indirekt betyder att ord spelar en roll i hur vi ser oss själva och 

blir sedda av andra.  

Reportaget är publicerad under kultursidan och huvudfokuset ligger på 

dragkingskulturen och inte på intersexuella personers rättigheter. Den fokuserar på 

kulturen som vuxit fram i Amerika och alltså är utomeuropeisk. Den är relativt aktuell, 

då kulturen är en subkultur och sådana växer inte fram över en natt för att rapporteras 

om morgonen efter. Att kulturen ändå växer fram visar att det finns ett engagemang och 

intresse, och reportaget börjar med ordet nedslag i versaler, som för att manifestera det 

nya och omskakande kulturen som håller på att växa fram. Det är alltså både 

spektakulärt och det finns ett intresse, vilket relateras till Prakkes modell.   

Intersexualitet gestaltas genom intervjupersonen, och den personens uppfattning om sitt 

intersextillstånd där fokuset ligger främst på den egna identiteten och egenuppfattningen 

mer än det medicinska och fysiska tillståndet som är kärnan i vad intersex är. 

Reportaget vidrör inte politik eller politiska förändringar och debatterar inte direkt för 

ett införande av politiska aktioner för att stötta intersexuella och transpersoner, utan den 

är publicerat under kultursidorna och är ämnat lyfta fram en kultur som nyligen är 

framväxt. Kulturen framställs inte heller som född på medier, och existerar heller inte 

på den plats som är medier. I frågor om nya subkulturer som växer fram, kanske särskilt 

inom HBTQ världen, finns det alltid en underton av politik, rättigheter med mera men 

artikeln berör inte dagordningsteorin särskilt mycket. 

 

Fyra av de sju artiklarna var aktualitetsnyheter, (nyligen framlagda lagförslag, färska 

undersökningar i ämnet etc), två var opinionstexter, en var en kultursidestext med 

anledning av en dokumentärfilm och en av artiklarna var en intervju/personporträtt. 

Gemensamma nämnare som återfanns var att samtliga artiklar var positiva till att se 

över behandling av intersexuella personer. I övrigt varierade materialet i sin form och 

typ.  
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Diskussion 

Nedan följer en tabell för överblick och sammanfattning av vad uppsatsen har kommit 

fram till. 

 

 

 Typ av text Sakinnehåll Information/åsikt Teoretisk anknytning 

DN 

9/9 

2002 

Kulturreportage Drag-King scenen Intervju med 

intersexuella om 

att vara drag-King 

- Queer 

- Prakkes modell 

AB 

8/12 

2008 

Nyhetsnotis Lagförslag om ett 

tredje kön 

Förslaget är 

positivt 

- Queer  

- Delvis prakkes modell 

AB 

28/7 

2015 

Opinionstext EU ur ett trans/ 

intersexperspektiv 

EU måste 

förbättra skyddet 

för trans/Intersex 

- queer 

-  Prakkes modell 

-  Dagordningsteorin 

Metro 

31/7 

2015 

Opinionstext Debattartikel om 

juridiskt kön 

Inför inte ett tredje 

kön, avskaffa det 

- Queer 

- Prakkes modell 

- Dagordningsteorin 

DN 

28/10 

2015 

Intervju/personporträtt Intersex ur ett 

anhörighetsperspektiv 

Hur är situationen 

när ens barn är 

intersex/trans? 

- Queer 

- Prakkes modell 

AB 

10/5 

2017 

Nyhetsartikel Amnestys rapport om 

intersexuellas 

vårdsituation 

Vården måste 

förbättras för 

intersexuella 

personer 

-  Queer 

-  dagordningsteorin 

-  Prakkes modell 

AB 

8/11 

2017 

Nyhetsnotis Införande av tredje 

juridiskt kön 

Domstol i 

Tyskland har 

beslutat om att 

registrera ett tredje 

kön 

- Queer 

- Prakkes modell 

- Dagordningsteorin 
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För att komma fram till mitt resultat har alltså materialet varit tidningsartiklar från 

Metro, Aftonbladet och Dagens Nyheter där ordet intersex finns med, och där ordet är 

relevant för kontexten i texten som helhet.  

Till en början visade det sig att intersexualitet inte är vad som dominerar samtalet i 

HBTQI-frågor. Jag fick 77 respektive 9 träffar på trans och intersex, när jag sökte i 

Aftonbladets sökmotor. Vad som också skulle visa sig är att artiklarna inte definierar 

intersexualitet på samma sätt, och det är i få av artiklarna som intersexualitet presenteras 

som enskilt begrepp. Ordet används i artiklar där kontexten är både intersex och trans, 

och i vissa av artiklarna presenteras en egen definition av ordet intersex betydelse (ex 

som en könsidentitet mellan könen utan medicinsk koppling). Nästan alla artiklar som 

undersökts, har sin egen nivå och ton på vad intersex innebär. Det kan ha att göra med 

att det socialt är komplext att få grepp om i utrymmet av en tidningsartikel.  

Samtliga artiklar går att förstå och relatera till queerteori. Den är relaterad till 

uppsatsämnet på ett sådant sätt att frågan den skulle kunna uppta och analyseras genom 

hela uppsatsen, men givetvis är breddad till andra teorier också, för en närmare 

förståelse för media och kommunikationsämnet. Media har berört olika inriktningar 

inom queerteorin, främst den statsvetenskapliga, juridik, mänskliga rättigheter och olika 

länders lagar och regler gällande vården av intersexuella personer och juridiska kön. 

Även influenser från litteraturvetenskapen har tagit stor plats i analysen. Hur ord 

använts i definitionen av personer som befinner sig mellan kön, både juridiskt men 

också i tilltal och uttryck har varit ett återkommande ämne. 

Dagordningsteorin är aktuell i en del av artiklarna. Men det är också svårbedömt, då det 

under hela tidsperioden som undersökts (2002 - 2018) har hänt mycket inom HBTQI-

fronten. Politiska partier med inriktning mot att förbättra villkoren för personer med 

annan sexuell läggning eller annan könsidentitet har gått framåt, och transvården har 

också utvecklats och förändrats. Beträffande intersexuella personer och politiska 

åtgärder för denna grupp, så kan vi inte se att vården förändrats i takt med 

medierapporteringen. Medierapporteringen har inte varit särskilt utbredd, och politiska 

sanktioner för att förändra och förbättra vården för intersexuella personer har inte heller 

varit aktuellt. Statistik för att få reda på hur antalet estetiska operationer på intersexuella 

barn såg ut innan 2002 är svår att få tag på och media har heller inte rapporterat om 

förändringar som skett.  

Henk Prakkes modell om nyhetsvärdering är aktuell i de flesta artiklarna. I alla utom 

två, har den fysiska platsen som artikeln utgått ifrån varit inom Europa (det kan vara 
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land där undersökning gjorts eller där lagförslag har presenterats, eller intervjuer med 

intersexuella personer boende där). Närhetsprincipen är alltså tillämplig. Även i de få 

fallen där händelsen kring intersexuella personer inträffat utom Europa, finns kulturella 

likheter i exempelvis religion och sociala strukturer. I de svenska dagstidningarna kunde 

jag inte finna en enda rapportering om exempelvis intersexuella personers läge och 

situation i ett land som markant skiljer sig från Sverige i förhållande till hanteringen av 

HBTQI-frågor, mänskliga rättigheter, demokrati eller religiös åskådning. Världsdelar 

och länder som aktualiserats i artiklarna är Amerika och Australien. De bägge länderna 

har i någon mån ungefär liknande värderingar i förhållande till intersextillståndet. I 

delar av Amerika, exempelvis New York, finns det ett tredje juridiskt kön och 

Australien hade ett tredje juridiskt kön uppe som politiskt förslag redan 2008.  

I tidsperspektivet så förhåller sig nyhetsmodellen också nära. I flera av artiklarna visar 

det sig att det rör sig om rapporter om undersökningar (Exempelvis kritik mot ingrepp 

på intersexuella barn, då undersökningen refereras till som nyligen genomförd i 

artikeln) gjorts tidsmässigt nära inpå publiceringen, eller så rapporterar svenska medier 

om utländska lagbeslut som berör intersexuella, och som i samma period som 

publiceringen sker, behandlas också beslutet i olika instanser. 

Även i artiklarna med kulturinriktning finns en tidsmässig koppling såsom i fallet med 

drag-king scenen som det nyligen hade släppts en dokumentärfilm om och som artikeln 

tar avstamp i. Deltagaren i filmen intervjuas också. Kännedomsaspekten i empirin är 

dock en svag punkt. Definitionen av vad intersex innebär tycks det finnas olika 

meningar om och användningsområden för, vilket tyder på bristande kunskap och att 

definitionen för vad det innebär fortfarande är uppe för diskussion. Intersexualitet som 

medicinskt fenomen varierar i artiklarna. I vissa av artiklarna används ordet för att 

beskriva en icke-binär person vilket tyder på en kunskapslucka. I andra artiklar följer en 

förklaring över vad intersex innebär. Det är alltså ingen självklarhet att läsaren vet vad 

intersex betyder, till skillnad ifrån när det rapporteras om exempelvis homosexuellas 

rättigheter eller transpersoners rättigheter. Då utgår avsändaren ifrån att läsaren har den 

grundläggande kunskapen som behövs för att förstå artikeln. Med 

det generella intresset som råder och som också är en del av nyhetsvärdemodellen, är 

svagt. Som vi tidigare kommit fram till, är det väldigt få träffar på sökordet ”intersex”. 

Det svala intresset kan också bero på det ovan nämnda, att det finns en kunskapslucka 

som gör att möjligheten för ett starkt intresse uteblir.  
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Gestaltningsteorin är också tillämplig i flera av artiklarna som analyserats. Media har 

gestaltat och målat upp bilder av vad intersex innebär. De olika definitionerna kan bero 

på de olika gestaltningarna, verkligheterna av begreppet intersex och vad det innebär. 

Intersex är ett vitt begrepp som innefattar mycket, vilket också kanske gör det svårt att 

gestalta alla existerande verkligheter som finns för intersexuella personer. I många 

artiklar är gestaltningen bristfällig, dock finns den i alla artiklar i någon form. I vissa av 

artiklarna gestaltas intersexualitet genom utlåtande av psykolog som ger sin definition 

av innebörden av ordet, eller genom en intervju med en intersexuell person som artikeln 

sedan gestaltar. Med tanke på det relativt tunna materialet jag hade att välja på som 

empiri, finns bland materialet ändå en relativt bred gestaltning av exempelvis 

anhörighetsperspektiv och liknande.  

Vinkeln som även den har vidrörts i undersökningen, går hand i hand med 

gestaltningen. Även där finns en bred variation i hur intersexualitet representeras och 

vinklas. Den gemensamma nämnaren för alla artiklar är att intersexualitetens innebörd 

ses som någonting som är i utveckling och måste fortsätta att vara det, oavsett om 

perspektivet är anhörighetsperspektiv eller ett kulturperspektiv. Intersexualitet är 

någonting som det pratas om och är i förändring. Begreppet verkar vara föränderligt i 

hur det används, och hur det kopplas ihop med diverse andra begrepp. I en av artiklarna 

som analyserats, från 2002, nämns intersex i ett drag-king sammanhang utan att 

förtydliga och göra urskiljningar mellan dessa begrepp, vilket de senare artiklarna i 

undersökningen vanligtvis gör. Intersexualitet är någonting som springer ur medicinen 

och fysiken, men denna undersökning visar att sättet att använda ordet på, och i vilka 

sammanhang, förändras med tiden. 

En annan gemensam nämnare i materialet är att vara att media representerar olika sätt 

att hantera tillståndet intersexualitet. Vi får möta en anhörig till en intersexuell person 

som hanterar situationen med att starta en grupp, en intersexuell person som kallar sig 

för drag-king och hanterar situationen med att leka med olika sätt att uttrycka sin 

könsidentitet och även flera nyhetsrapporteringar om juridisk hantering av 

intersexualitet i form av juridiskt kön med mera. 

En inspiration för frågeställningarna har varit ”writing the war on terrorism”, som 

undersöker medias rapportering med fokus på språket. 

• Vilka antaganden och föreställningar finns? 

• Hur används språket för att förstärka en poäng? 

• Finns det mönster som bygger upp diskursiva konstruktioner? 
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• Hur och om förstärker och utmanar befästa maktrelationer i samhället? 

 

Det har visat sig att antaganden och föreställningar varierar i materialet. Intersex 

framställs som någonting som behöver förbättras och ingen motopinion är väckt i 

artiklarna som undersökts.  

I flera artiklar används de onödiga operationerna som argument för att utveckla vården 

av och för intersexuella personer. Det är återkommande och används för att stärka och 

förtydliga sin poäng.  

De artiklarna som jag undersökt följer samma mönster i hur en opinionstext, nyhetsnotis 

eller personporträtt brukar se ut. De mönster som följs, återfinns i liknande texter som 

publiceras i samma tidningar, även de som inte berör intersex. 

Samtliga artiklar är dock kritiska till sättet som vården handskas med intersexuella 

personer som någonting dåligt, alltså utmanar samtliga artiklar den gällande vården. 

 

Hur går vi vidare? 

 

Genom denna studie vill jag ge medie- och kommunikationsvetenskapligt ljus och 

perspektiv åt ett medicinskt tillstånd som bör utvecklas. Vi vill värna våra unga, och 

media har ett ansvar i och med sin representation inför en bred publik. Jag vill 

uppmuntra till ett kritiskt förhållningsätt till de sanningar som tilldelas om 

intersexualitet. Jag vill också uppmuntra till media som verktyg i att kommunicera om 

dessa frågor Forskningen slutar inte här utan borde och kanske måste fortsätta med 

andra medieplattformar och annat, mer omfattande material.
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