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Abstract 

Jag har genomfört en kvalitativ studie med etnografiskt inspirerade metodverktyg.  Arbetet 

undersöker, utifrån intervjuer, hur unga transpersoner använder sig av videodagböcker och digitala 

berättelser på Youtube. Genom videodelningssajten skapas möjligheter till sökande och delande av 

information, identifikation, och en plats för berättelser som annars inte ges plats. Undersökningen 

fokuserar på hur de som tittar använder sig av videoklippen på olika sätt; som ett 

informationsverktyg, som en del i ett självstärkande arbete, och i det egna identitetsarbetet. Med 

hjälp av etnografiskt inspirerad metod så undersöks och analyseras den betydelse informanterna ger 

sitt tittande. Youtube ses som ett verktyg för kunskapsdelande enligt ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt. Videornas inslag av kunskap- och informationsdelning och synliggörande av den egna 

gruppen, ses som en medveten aktivistisk strategi. 

I det gestaltande arbetet vänds istället uppmärksamheten mot själva videoklippen på Youtube. Med 

min gestaltning vill jag lyfta några exempel från Youtube och visa upp lite av den av mångfald av 

personer och berättelser som finns där ute. Istället för att endast synliggöra informanternas 

berättelser, får några av personerna som gör videobloggar och deras tankar om Youtube som 

medium för kommunikation och aktivism, ta plats. Filmen fokuserar på  kommunikation, 

möjligheterna till identifikation och kraften i den personliga berättelsen.

Nyckelord : Videobloggar, identitet, transpersoner, Youtube, digitala berättelser.

Title in English: ”I probably searched for FtM ” - transgender youth using video diaries and digital 

storytelling on Youtube. 
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1. Introduktion

Den här uppsatsen undersöker en kategori material på det internetburna forumet Youtube; 

videobloggar och digitala berättelser, som läggs ut och används av unga transpersoner. Transperson 

är ett paraplybegrepp för den som ”på något sätt avviker från förväntningar kring kön och 

identitet”.1 Jag kom i kontakt med fenomenet genom vänner som använde sig av dessa medier som 

en del i sina processer att identifiera sig själva som transexuella. Några av dem gick i, eller 

funderade kring om de skulle börja, en sk. könsutredning för att sedan kunna genomgå 

könskorrigerande behandling.2 Jag märkte att de verkade använda dagböckerna och berättelserna 

för att få svar på andra typer av frågor än vad TS-vården kunde hjälpa till med.3 Som blivande 

medialärare har jag jobbat med digitala berättelser som metod i undervisning. Eftersom jag är 

intresserad av comunitys och nätburen kommunikation i allmänhet, tyckte jag fenomenet var 

intressant. Överhuvudtaget är användningen av videodagböcker, digitala berättelser och comunitys, 

som social arena och som källa till kunskap, intressanta och aktuella delar av vår kultur. De är också 

en del av många ungas vardag. Titeln på uppsatsen ”Ja antagligen sökte jag på FtM” har jag lånat 

från en av mina informanter som beskrev hur han själv hittade fram till de transrelaterade 

videoklippen på Youtube, då han sökte efter information på nätet. 

Bakgrund

Internetburna forum för videodagböcker och videobloggar är en del av en social arena och är, i 

högre grad än andra sociala mötesplatser för ungdomar, internationell.  En ung transperson i Tranås 

kan via Youtube följa en annan ung persons videodagbok i Tennessee, USA, och kan dessutom ofta 

komma i direkt kontakt med den personen genom kommentarer och frågor i kommentarfunktionen 

på sajten, eller via inbyggda mailprogram. Unga transpersoner har i undersökningar uttryckt att 

okunskap om sitt tillstånd kan vara ett stort problem. Det kan också vara svårt för dem att möta 

andra unga personer i samma situation som de själva är. Samtidigt är just dessa faktorer och särskilt 

mötet med andra förebilder av stor vikt för deras identitetsutveckling och självkänsla.4 

4

1 RFSL Ungdom: www.Transformering.se, besökt 2011-05-10.

2 En könsutredning är en flerårig, psykologisk och medicinsk utredning som kan leda till diagnosen transexualism, som gör det möjligt att genomgå 
landstingsfinansierad könskorrigerande behandling. Detta är i Sverige en förutsättning för att få möjlighet att ändra juridiskt kön. Då man fått sin diagnos ges man 
möjlighet att påbörja behandling med hormoner och ev. kirurgiska förändringar av kroppen. Källa: RFSL ungdom: www.Transformering.se, besökt 2011-05-10.

3  I denna uppsats kallas utredningen och den könskorrigerande behandlingen som ges på sjukhus TS-vård.

4 Darij, Frida & Nathorst-Böös, Hedvig, (2010) Är du kille eller tjej? Intervjustudie om unga transpersoners villkor, RFSL Ungdom s.16-18.
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Undersökningar visar att unga transpersoner (alltså inte bara transexuella) är en utsatt grupp som i 

högre grad än andra lider av psykisk ohälsa och utsatthet än andra unga i samma ålder. Detta 

förklaras bland annat med att samhället fortfarande domineras av heteronormativa antaganden om 

kön. Även diskriminering och transfobi förekommer.5 Som ung är man också ofta beroende av 

föräldrar och andra vuxna och påverkas starkt av deras förhållningssätt och beteende. Gruppen unga 

HBT-ungdomar uppger också internet som en något viktigare plats  som social arena, kontakt och 

informationskanal, än vad övriga unga i samma ålder gör. Youtubevideor och videobloggar om 

transitioner6 har funnits som genre på Youtube sedan ca 2006/2007.7

Fakta om trans

Att vara transperson innebär att man på något sätt avviker från förväntningar kring kön och 

könsidentitet. Det handlar om hur man ser på sin könsidentitet men det har t ex ingenting med en 

persons sexuella läggning att göra.  Transperson är också ett paraplybegrepp för en mängd olika sätt  

att definiera sig, såsom tex transsexuell, transvestit, intergender eller andra könsöverskridande 

identiteter.8 Att vara transexuell innebär att ens könsidentitet, alltså hur man själv uppfattar sitt kön, 

inte stämmer överens med det juridiska och biologiska könet man fick tilldelat sig vid födseln. 

 ”Transsexuell, förkortat TS, är den som upplever att könstillhörigheten inte stämmer med det biologiska könet och 
har en vilja att förändra kroppen helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. TS är  en 
medicinsk diagnos som för en del innebär ett övergångsstadium tills man har korrigerat sin kropp, medan andra 
fortsätter att identifiera sig som TS  även efter könskorrigeringen.”9

Vårt samhälle är till stor del styrt av normer och normer kring kön är väldigt starka.  Att komma 

fram till att man är transsexuell kan för många vara en svår och omskakande process som också 

oftast kan innebära att man behöver ”komma ut” inför andra och förhålla sig till omvärldens 

reaktioner.10  Ett vanligt sätt att tala om transexuella killar är FtM (Female to Male), dvs killar födda 

med en tjejs kropp och juridiska kön, eller för transtjejer MtF (Male to Female) för tjejer födda med 

5

5 HON HEN HAN,  Rapport 2010-02-10. http://ungdomsstyrelsen.se, besökt  2011-05-12; Se mig - Unga om sex och internet, Ungdomsstyrelsen 2009-09-14, s. 45 
ff;  Darij, Frida & Nathorst-Böös, Hedvig, (2010) Är du kille eller tjej? Intervjustudie om unga transpersoners villkor, RFSL Ungdom, s 6 f. 

6 Med transition (eng. transition) menas processen att övergå helt till det kön/genusuttryck man känner att man är. Detta innefattar t ex. att definiera sig inför sig 
själv och andra, och  de den fysiska transitionen är bla de förändringsåtgärder som inledning av hormonbehandling och de operationer som kan vara aktuella. 

7 Raun, Tobias (2010) Screen-births: ”Exploring the transformative potential in trans video blogs on Youtube” i Transgender Studies and Theories - Building up the 
Field in a Nordic Context , Granduate Journal of Social Sience, volume 7, issue 2, 2010, s 114. http://www.gjss.org/index.php?/Volume-7-Issue-2-December-2010-
Transgender-Studies.html, besökt 2011-05-12.

8 RFSL Ungdom: www.Transformering.se, besökt 2011-05-10.

9 Darij, Frida & Nathorst-Böös, Hedvig (2010) s.5.

10 Darij, Frida & Nathorst-Böös, Hedvig (2010) s.14 ff. 
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en pojkes kropp och juridiskt kön.11 Detta är också de beteckningar jag kommer använda i 

uppsatsen fortsättningsvis. 

 För att få tillgång till en komplett könskorrigerande behandling som transsexuell i Sverige, och för 

att få byta juridiskt kön, dvs personnummer och beteckning i folkbokföringen, måste man gå genom 

en så kallad könsutredning inom den offentliga sjukvården och få diagnosen transsexualism. I flera 

andra länder, till exempel USA, sker detta mestadels på självbekostad privat, väg. Att genomgå en 

könsutredning kan för många upplevas som en ganska komplicerad och psykologiskt stressande 

process.  Många patienter upplever sig vara ”granskade” och i ett maktmässigt underläge gentemot 

vårdpersonalen som skall ge dem diagnosen.12  Samtidigt kan det också vara befriande då man gör 

något åt en svår situation och då målet kan vara att få tillgång till en efterlängtad fysisk transition. 

Begreppet behandling går också att se som problematiskt då det på något sätt antyder att man är 

sjuk. Att vara underkastad ett diagnostiseringssystem och att vara föremål för andras bedömningar 

kan därför vara problematiskt.13 TS-vård finns i Sverige endast i de större städerna. Många 

transungdomar uttrycker att kunskap om och möten med, andra transpersoner varit mycket viktigt 

för deras välmående och utvecklingsprocess.   

Syfte

Jag undersöker hur unga transpersoner använder sig av videodagböcker och digitala berättelser på 

internet. Syftet är att undersöka dessa videobloggar och de sociala kontakterna kring dem med 

fokus framförallt på hur de som tittar använder materialet och vilken funktion berättelserna har för 

dem. Kanske ger videomediet en speciell möjlighet till berättande och identifikation, i den speciella 

situation som en transition kan innebära? 

Att undersöka ungdomars användning av comunitys och social samvaro på internet, i det här fallet 

på Youtube, är ett aktuellt ämne i dagens mediasamhälle. Genom arbetet har jag haft för avsikt både 

att lära mig något mer om erfarenheten av att vara en ung transperson idag, men också om hur unga 

människor, oavsett denna specifika erfarenhet, förhåller sig till och använder sig av internet som en 

plats för social samvaro, informationssökande och identifikation. Detta är  kunskaper som jag 

kommer ha användning av i mitt arbete som bild- och mediapedagog och lärare. 

6

11 ”FtM och är en förkortning för Female-to-Male eller Kvinna-till-Man på svenska. Det är ett ord som ofta används för att beskriva vilken resa en transsexuell kille 
gör eller har gjort. En transsexuell person som är FtM var vid sin födsel biologiskt och juridiskt sett kategoriserad som en tjej men känner sig egentligen som (och 
är) en kille.”En transsexuell person som är MtF blev vid sin födsel biologiskt och juridiskt sett kategoriserad som kille men känner sig som (och är) en tjej.” Citat 
från: RFSL ungdoms sajt www.Trasformering.se, senast besökt 2011-05-10.

 12   Darij, Frida & Nathorst-Böös,Hedvig (2010). s. 28 ff.

13 Raun, Tobias (2010) s. 118.
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Frågeställning 

Undersökningen utgår från frågeställningen: Hur använder sig unga transpersoner av 

videodagböcker och digitala berättelser på Youtube? Vilken funktion har materialet för de som tittar 

på Youtubefilmerna? 

Empiri

En huvuddel av min studie består i genomförandet och analyser av fyra kvalitativa intervjuer med 

unga transpersoner som har erfarenhet av att ha tittat på videodagböcker och digitala berättelser på 

Youtube och liknande forum under någon period av sitt liv. Intervjuerna genomfördes under mars 

2011. 

Jag inledde undersökningen med en översiktlig informationsinsamling på ”fältet”, Youtube, för att 

få en bakgrund till hur materialet ser ut och hur det är formulerat. Vad innehåller filmerna? Vilka 

betydelsebärande element finns oftast med? Hur ser filmerna ut? Detta redovisas i avsnittet 

bearbetning.

Då jag tittat på materialet har jag funnit att det är stort och mångfacetterat. För att hitta 

videobloggarna har jag använt sökorden FtM och MtF samt transition, ibland har jag också bläddrat 

mig vidare från ett befintligt klipp eller videobloggare jag hittat, till en annan. Youtube har ett 

upplägg som gör att sajten ger förslag på lämpliga klipp utifrån det du sökt på. Man kan även se vad 

de personer du tittar på brukar titta på och liknande. Detta gör att det är lätt att surfa sig vidare och 

se flera då man väl hittat ett klipp. När jag har undersökt videobloggarna har jag både tittat på ett 

stort antal klipp från många olika videobloggare. Jag har också tittat djupare på ett mindre antal 

videodagböcker från enstaka videobloggare. Deras material kom också att bli grunden för det 

gestaltande arbetet som hör till uppsatsen. 
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Urval  och avgränsning

Att låta undersökningen kretsa kring gruppen unga transpersoner är dels ett sätt att avgränsa 

materialet och fokusera på en kategori av material av de oräkneliga mängder som finns och används 

på digitala mötesplatser som Youtube. Det är också ett sätt att synligöra gruppen transungdomar, 

även om min undersökning inte endast handlar om ämnet trans. De fyra informanterna jag intervjuat 

är anonyma i mitt arbete och jag har givit dem fiktiva namn i texten, i samråd med dem själva.

 Mitt fokus är hur de unga utrycker sig och använder sig av filmerna och den betydelse de själva ger 

sitt tittande på dem, dvs vilken funktion filmerna har för de intervjuade.   

Urvalskriteriet då jag valt informanter har varit att de har erfarenheten av att någon gång ha tittat på 

Youtubeklipp som handlar om trans, samt att de själva har erfarenhet av att genomgå en transition, 

eller identifierar sig som transperson. Det är inte något representativt urval i någon kvantitativ 

bemärkelse och det är viktigt att påpeka att det inte går att dra några generella slutsatser om 

transpersoner eller transexuella utifrån dessa fyra intervjuer. Att alla informanter jag har intervjuat i 

undersökningen är killar, FtMs, beror på att det var just de här fyra informanterna jag kom i kontakt 

med. Jag kontaktade även andra personer som jag ej lyckades etablera någon kontakt med. Då jag 

undersökt filmerna har jag dock tittat på videoklipp från både tjejer och killar och andra.14 Två av 

informanterna fanns i min bekantskapskrets.  I ett fall har det handlat om ett snöbollsurval, dvs att 

jag låtit en informant leda mig vidare till nästa. Dessa två informanter kände varandra men 

intervjuades vid separata tillfällen. 

Den sista av de intervjuade kom jag i kontakt med via dennes blogg som fanns länkad på ett 

transrelaterat internetforum. 

Metod

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod till min undersökning. Den kvalitativa metoden, 

fokuserar på material insamlat genom observationer samt intervjuer, vilket stämmer överens med 

mitt material.15 Inom mediastudier och studier av ungdomar i digitala miljöer är detta ett vanligt sätt 

att arbeta. 

8

14 Andra kan vara personer med någon slags erfarenhet av trans men som inte definierar sig som transexuella utan är t. ex  intergender, nongender, 
genderqueera , dvs inte vill definiera sig i könstermer, i fasta genuskonstruktioner,  eller som ser sig som ett tredje kön. 

15 Kullberg, Birgitta (1996, 2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, andra upplagan, sid 15.



Utöver intervjuerna har jag också undersökt videoblogginlägg på nätet. 

Inledningsvis tittade jag på en stor mängd videoblogginlägg på nätet. Då jag sökt på Youtube har 

jag framför allt använt de två sökorden MtF och FtM. När jag sökte på t ex transsexuell och 

engelskans transsexual fick jag inte lika ”bra” träffar för min undersökning, utan istället material 

främst upplagda av andra än transpersoner, t. ex. parodier, maskeradlekar, tv-dokumentärer om 

transpersoner mm. Att söka och titta på filmklipp är något som jag återkommit till under hela 

undersökningsprocessen och som också varit en del i det gestaltande arbetet som pågått parallellt 

med uppsatsen. 

Den första intervjun, fungerade lite som ett test och gjordes med den informant jag känner sedan 

tidigare. Med denna som utgångspunkt genomförde jag sedan de återstående intervjuerna. Birgitta  

Kullberg, forskare inom pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet, skriver i sin 

etnografiska handledning för forskning i skolmiljö om att en etnografisk kvalitativ metod är 

induktiv ”dvs följer upptäckandets väg”.16 Jag har filmat alla intervjuerna för att fånga både det 

personen säger och det som händer på skärmen. Jag placerade kameran så att den är riktad över 

axeln på informanten och fokuserar ner på datorns skärm detta för att jag ville att man skulle kunna 

se vad som hände där. Att filma över axeln på informanterna var också ett bra sätt för mig som 

forskare att hantera anonymitetsaspekten.

 Kullberg talar om intervjun som det ”sampratande som initierats, förberetts och planerats av någon 

där också denne någon leder sampratandet och ställer frågor”.17 Detta ”sampratande” har här skett 

under liknande former, men med något skilda förutsättningar. 

Två av intervjuerna ägde rum i mitt hem, en gång hemma hos informanten och en gång på ett 

bibliotek i en avskild hörna av ett rum. Under alla intervjuerna var jag ensam med personen jag 

intervjuade. Jag använde mig av en intervjuguide som jag utgick från och anpassade till det som 

dök upp i personernas berättelser.

Då man undersöker ett visuellt material kan man använda sig av olika metodiska verktyg vilket 

beskrivs bland annat av Gillian Rose, forskare i visuell kultur18. I en intervjusituation kan att utgå 

från bilder vara till hjälp för att få en informant att prata mer eller gå djupare och detta kan sedan 

tolkas av forskaren tillsammans med intervjuer och etnografiskt material.19 Under intervjuerna har 

9

16 Kullberg, Birgitta, (1996, 2004) s. 77.

17 Kullberg, Birgitta, (1996, 2004) s.109.

18 Rose, Gillian (2007) Visual Methodologies -  An introducion to the interpretaion och Visual Materials. 2a upplagan. London: Sage publications

19 Rose, Gillian (2007) s. 240.



jag låtit informanterna titta på eller själva visa transrelaterade Youtubeklipp som de gillar eller 

intresserar sig för och prata utifrån dessa, inspirerat av metoden photo elicitation, eller på svenska, 

bildelicitering som beskrivs av Rose.

 In the  case of photoelicitation, it is argued that while ordinary interview talk can explore many issues, discussing a 
photograph  with an interviewee can prompt much more talk about different things. 20

När man använder bildelicitering kan man bla låta informanterna eller den fokusgrupp man jobbar 

med själva gå ut och ta bilder som sedan används vid intervjuerna och tolkningen. Jag har till 

skillnad från Roses beskrivning av metoden inte låtit intervjupersonerna själva skapa egna videos, 

utan relatera och diskutera till redan befintliga. 

 Videokameran har fungerat som en bandspelare under intervjuerna men har också gett en möjlighet 

att i efterhand se interaktion på dataskärmen då informanterna visat mig videoklippen. Då jag 

intervjuat informanterna har jag också frågat om deras personliga internetvanor vad det gäller tid, 

omfattning och vilka platser de rör sig på, för att ge en bild över deras nätvanor i allmänhet som en 

bakgrund.  Längre fram i uppsatsen kommer en närmare presentation av informanterna.

Då jag bearbetat materialet från intervjuerna har jag delat upp materialet i olika teman jag funnit i 

intervjuerna och analyserat dem. 

Tidigare forskning

Sociala medier och comunitys som Youtube fortfarande är relativt nya forskningsområden. Youtube 

som internetsajt har funnits i mindre än tio år och de första transvideobloggarna dök upp för ca 5 år 

sedan.21  Denna undersökning är därför en del av ett pågående breddande av kunskapen inte minst i 

en svensk kontext av internet, digital kultur och media och hur unga använder sig av dessa.  

Vad det gäller tidigare forskning har jag tittat på vetenskapliga texter som finns på temat 

videodagböcker och digitala berättelser. 

I Digital Storytelling, Mediatized Stories - Self-Representations in New Media skriver olika forskare 

under ledning av Knut Lundby (red.), professor i media och kommunikationsvetenskap vid Oslo 

universitet, om digitala berättelser och självrepresentation i nya medier. Forskarna har tittat på hur 

digitala berättelser som pedagogisk metod har används i undervisning och mediaworkshops i olika 

delar av världen. De ser även det material som finns på Youtube, Myspace och andra digitala 

10

20 Rose, Gillian (2007) s. 240.

21 Raun, Tobias  ”Screen-births: Exploring the transformative potential in trans video blogs on Youtube”. s. 113 i Transgender Studies and Theories - Building up 
the Field in a Nordic Context ,  Granduate Journal of Social Sience, volume 7, issue 2, 2010, s.114.
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mötesplatser som en del i dessa medierade självrepresentationer. De diskuterar det i relation till bl a 

identitetsarbete och demokratiska processer.22

Två omfattande samlingar har givits ut som specifikt berör Youtube och online-videosajter, The 

Youtube Reader och Video Vortex Reader. 23 Båda är antologier med kortare artiklar som tar upp 

olika aspekter av jättesajten Youtube. Burgess & Green karaktäriserar i ett kapitel av The Youtube 

Reader sajten som ”a site of co-creative culture.”24  De skriver att Youtube både är en plats för 

deltagande användare och traditionella media, kommersiella institutioner och företag. Det finns en 

entreprenöriell sida av sajten, som måste ses tillsammans med gräsrotstraditionen som också finns. 

Termen participatory culture används också,  och karaktäriseras som:  ”Deltagande kultur är en term 

som ofta använts för att tala om den uppenbara kopplingen mellan mer lättillgängliga digitala 

teknologier, innehåll skapat av användarna och en slags förskjutning i maktrelationerna mellan 

mediaindustrierna och deras konsumenter.” 25 Det finns alltså inte längre en lika enkel uppdelning 

mellan konsumenter och skapare av medier. 

I en svensk kontext av studier av digitala medier så tittar man också på den snabba förändringen i  

ungas medialandskap och hur medierna samspelar med samhället. 

Ulla Jakobsson, direktör för Nordicom, ett nordiskt kunskapscenter kring medieanvändning vid 

Göteborgs universitet, skriver i antologin Barn och Unga i den digitala mediakulturen: 

Dagens informationsteknologi med en tilltagande kommersialisering i spåren har ändrat förutsättningarna för 
mediernas funktioner i samhället. Diversifiering, fragmentering och individualisering är begrepp om ofta 
förekommer i analyserna av dagens mediautbud och medieanvändning. Skiljelinjen mellan privat och offentligt, 
verkligt och virtuellt, suddas ut. Definitionen av kunskap och information är under omprövning. 26

Den svenska mediaforskaren Elza Dunkels har skrivit om ungas internetvanor och den miljö som de 

rör sig i genom olika mediaformer.27 Dunkels lyfter hur vuxna ibland inte känner igen barn och 

ungas lärande på nätet. Det som slarvigt och nedsättande av vuxna kallas ”ensamt hängande på 

nätet”, eller liknande, kan vara en del av ett lärande vars kvalitet ibland till och med överglänser det 
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22 Lundby, Knut, red.(2008) Digital Storytelling, Mediatized Stories - Self-Representations in New Media. New York: Peter Lang Publishing.

23 Snickars, Pelle & Vonderau, Patrick, red. (2009), The Youtube Reader, Stockholm: National Libarary of Sweden; Lovink, Geert & Niederer Sabine, red. (2008) 
Video Vortex Reader, Responses to Youtube, Amsterdam: Institute of Network Cultures,.

24 Burgess, Jean & Green, Josua, (2009) ”The Entrepreneurial v-logger” i Snickars, Pelle & Vonderau, Patrick, red. (2009) s.90.

25 Burgess, Jean & Green, Josua (2009) Youtube - Online Video and Participatory Culture, Polity Press, s.10 (min översätttniing)

26 Carlsson, Ulla, red. (2010) Barn och Unga i den digitala mediakulturen, The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom, Göteborgs 
Universitet. s. 9.

27 Dunkels, Elza (2009) Vad gör unga på Nätet? Malmö: Gleerups. 



traditionella mer ramstyrda skolarbetet.28 Det sker både på en avancerad nivå och med stora inslag 

av kollektivt lärande.  

Andra forskare har pratat om ”media literacy”, vikten av att kunna reflektera över sitt eget 

mediaanvändande och dess vikt för demokratiska processer.29 Jag sällar mig till de forskare som ser 

användarna av Youtubeklipp och digitala berättelser, som t ex mina informanter, som personer som 

redan har en påtaglig media literacy. 

Angående trans  finns en del forskning inom ramen för genusstudier. Ett arbete som specifikt berör  

dessa frågor i en nordisk kontext, är en publikation som utgår från ett seminarium som hölls på 

Linköpings universitet TEMA Genus i oktober 2009.30 Där skriver bland andra Tobias Raun som är 

doktorand  och forskare inom konst, media och visuell kultur vid Universitetet i Roskilde. Rauns 

artikel: Screen-births: Exploring the transformative potential in trans video blogs on Youtube 

behandlar samma område som den här uppsatsen men med utgångspunkt i själva videoklippen på 

Youtube.31 Raun tittar på videobloggarnas transformativa möjligheter (transformative potential) och 

ser filmerna som en blandning av kommunikationsmedel, självbiografier, dagböcker och forum för 

byggandet av en betydelsefull social gemenskap över geografiska gränser.32 Raun beskriver 

videobloggar, en av de mest diskuterade delarna av det tittargenererade materialet på Youtube, som 

en form av ”participatory culture”33, deltagande kultur. 

Teori

Denna undersökning antar ett övergripande socialkonstruktionistiskt synsätt. Begreppet 

socialkonstruktionism är  i sig ganska mångfacetterat och svårbestämbart, men det har några 

gemensamma nämnare i sin kunskapssyn.  Det innebär bland annat grundantagandet att vår kunskap 

om verkligheten är socialt präglad och historiskt och kulturellt specifik.34 Den brittiska forskaren 

Vivien Burr beskriver att socialkonstruktionismen trots olika användningar och tolkare har några 

gemensamma grundantaganden: Ett ifrågasättande av för given tagen kunskap. Detta innebär bl a 
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29 Carlsson, Ulla, red. (2010), s 15ff.

30 Transgender Studies and Theories - Building up the Field in a Nordic Context , Granduate Journal of Social Sience, volume 7, issue 2, 2010.

31  Raun, Tobias (2010) s. 113.

32 Raun (2010) s. 120-125.

33 Raun (2010) s.114.

34 Lindgren, Simon , Populärkultur, 2005. Liber. s.53 ff.
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ett ifrågasättande av att det skulle finnas en objektiv, observerbar, sanning som existerar oberoende 

av kontexten där den skapas. Därmed ifrågasätts också en positivistisk kunskapssyn.35 

Socialkonstruktionismen menar att vi tillsammans skapar kunskap och att detta är en föränderlig 

process. Språket är en viktig nyckel i förståelsen och meningsskapandet. Att ha 

socialkonstruktionistiska glasögon när man tittar på fenomen som nätgemenskaper, 

identitetskapande och kunskapsutbyte är användbart då just kommunikation står i centrum för 

händelserna. Det som händer där, interaktionen och skapandet av diskurser kring det, är en i högsta 

grad kollektiv process. Diskurser är ett viktigt begrepp inom socialkonstruktionism. Burr definierar 

diskurs som : ”A discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, stories, 

statements and so on that in some ways together produce a particular version of events.”36 

När jag studerat videobloggarna blir diskurser viktiga för att de påverkar hur informanterna själva 

pratar om materialet videobloggar. 

Visuell kultur är ett stort och brett område som kan omfatta många saker. Rose skriver : 

The use of the term `visual culture´ refers to the plethoria of ways in which the visual is part of social life. 37

Att studera visuell kultur betyder inte bara att studera och tolka foton eller rent av producera bilder 

inom ramen för sin forskning utan en betydelsefull del av fältet är att studera hur bilder blir 

betraktade. Rose hänvisar direkt till Sturken & Cartwright som i sin bok Practices of Looking tar 

upp just detta.38 Det är något som också väglett mig i det här arbetet.  

Rose tar upp fler aspekter som kan vara viktiga att ta i beaktande om man vill ha ett kritiskt 

förhållningssätt då man studerar visuell kultur, som närmast kan ses som ett 

socialkonstruktionistiskt betraktelsesätt. En av dem är att ta fasta på de sociala omständigheterna 

och dess effekter då vi tittar på visuella material. Vårt seende är historiskt, geografiskt, kulturellt 

bestämt och kan skapa både exludering och inkludering vilket vi också måste vara medvetna om, 

menar hon.39 
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35 Burr Vivien, (1995) An introduction to Social Constructionism, s. 3ff.

36 Burr (1995) sid 48.

37 Rose, Gillian (2007) Visual Methodologies -  An introducion to the interpretation of Visual Materials. 2:a upplagan. Sage Publications,  London. s. 4.

38 Rose, Gillian (2007) s.7.

39 Rose, Gillian (2007) s.12.



Tankar om sociokulturellt lärande är också användbara vid  studier av videobloggarna på Youtube. 

Vygotskij var en pedagog i början av 1900-talet som utvecklade många tankar om lärprocesser och 

kunskap. En viktig del av Vygotskijs tankar om lärande är att det är en kollektiv och socialt 

kommunikativ process. Lärande sker mellan människor genom kommunikation. Leif Strandberg tar 

i sin bok Vygotskij för pedagoger upp aspekter av Vygotskijs tankar specifikt anpassade för en 

skolmiljö.40 En ett centralt begrepp för Vygotskij och sociokulturell teori är ”verktyg”. Verktyg 

delas upp i två kategorier de fysiska verktygen och de sociala verktygen. Denna syn är något som 

jag tagit med mig in i min studie av användningen av Youtubeklippen.  I uppsatsen ser jag Youtube 

och användningen av videoklippen som ett verktyg för kommunikation och för lärande. Då jag tittat 

på videobloggarna har jag också sett på användningen och skapandet av videobloggarna som en typ 

av aktivism. Denna ser jag både som en del av den DIY (Do It Yourself) och participatory culture 

som finns på Youtube men också som en del av en aktivism som betonar vikten av att ta makten 

över sin egen process, utbildning och  historieskrivning, något som varit viktigt för t ex feministiska 

och postkoloniala tänkare.41

Jag skulle kort vilja återvända till participatory culture eller deltagande kultur som jag tycker låter 

bättre i en svensk kontext. Begreppet myntades av Henry Jenkins för att beskriva en process av vad 

han menade var en ökad demokratisering genom deltagande i nya media.42 Det är ett sätt att se på 

begreppet som på ett bra sätt ansluter sig till den definition av begreppet från Burgess & Green som 

jag angav tidigare. I uppsatsen delar jag en sådan definition av deltagande kultur.
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41 Genzöe, Lena, (2002) Feminismer, Stockholm: Bilda, s. 126 f.

42 Raun (2010) s.114.



2. Bearbetning 

Den stora merparten av de transrelaterade videoinläggen på Youtube är så kallade videobloggar 

(även kallade vloggar). Det förekommer även bildspel, sk digitala berättelser, som visar personers 

transition i stillbilder, ofta med skrivna kommentarer och musik till. Videobloggar är också en stor 

genre på Youtube och bloggforum i stort.43 I videobloggarna gjorda av transpersoner, tas alla 

möjliga teman upp, oftast på något sätt relaterade till transitionen men även om helt andra ämnen i 

livet. Det är allt från högst personliga berättelser, dagböcker i videoform, till videobloggar med 

massor av interaktion med tittarna genom kommentarfunktioner men också via mejl och videosvar. 

Det finns klipp som är upplagda som rena instruktionsvideos, oftast med en personligt tilltal.44 Det 

finns också några sidor som påminner om tv-kanaler som tar upp frågor från tittarna.45 Det är oftast 

personer som definierar sig som transpersoner, FtM och MtF som videobloggar46. Inläggen är ofta 

gjorda i första person, jag-form, personerna pratar om sig själv, sin transition, sina upplevelser, 

åsikter och tankar. Dessa kan röra allt från privata dilemman, till fakta om transitioner och 

transfrågor.  En ganska stor del av videobloggarna är också rena uppdateringar om hur det går i den 

enskilda personliga transitionen, fysiska förändringar, röstens förändring, samt känslomässiga 

upplever knutna till transitionens olika steg. Just dessa klipp benämns oftast ”Transition Update” i 

rubriker och sökord på Youtube. Dessa klipp inleds oftast med  en hälsning, hur länge sen det var 

man började med en behandling, t ex hormonbehandling eller en operation. Videobloggaren börjar 

kanske med att säga dagens datum, hur länge den har tagit hormoner eller/och om och hur länge den 

till exempel är ”Post-Op” (efter en operation). Därefter följer ofta en beskrivning om vad som hänt 

sedan det senaste videoinlägget, till exempel om personen känt förändringar i sitt humör eller i 

kroppen som en effekt av behandlingen. Ofta anges t ex dosen av testosteron eller östrogen, vilken 

läkare som gjort operationen osv.47  Många berättar också andra saker om sitt liv, till exempel vad 

den gjort på sistone, eller något som den funderat på angående transitionen. Det kan vara situationer 

man varit med om eller andra människors reaktioner. En del av klippen är rent personliga 
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43  Burgess, Jean & Green, Josua, (2009) The Entreprenneurial Vlogger i Snickars Pelle & Vonderau, Patrick, red. The Youtube Reader, National Libarary of 
Sweden, s 94.

44 Instruktionsvideorna kan exempelvis handla om hur man använder en ”Binder” (tröja/topp för att hålla in bröstpartiet som man kan använda innan man 
genomgått kirurgi av bröstkorgen) eller tips hur man kan använda rösten på ett bra sätt för att få den att bli ljusare/ mörkare beroende på vad man vill uppnå.

 45  För ett exempel på videobloggsidor som påminner om tv-program se t ex Tranniestargalactica http://www.youtube.com/user/TrannystarGalactica besökt 
2011-05-12.

46 Jag har funnit betydligt färre exempel på videobloggare som identifierar sig som andra typer av transpersoner som t ex intergender. 

47 Detta har extra stor betydelse i USA då TS-vården sker privat och en själv söker rätt på sin behandlare. 

http://www.youtube.com/user/TrannystarGalactica
http://www.youtube.com/user/TrannystarGalactica


reflektioner om privata händelser medan andra kan innehålla budskap eller uppmaningar till tittaren 

eller omvärlden. I vissa fall svarar videobloggaren på frågor den fått angående ett tidigare inlägg 

eller kommenterar på något som en annan videobloggare sagt. 

Klippen brukar vara mellan två-tre till de tio minuter som är maxlängden för ett Youtubeklipp. Vissa 

videobloggare uppdaterar veckovis, andra oftare eller mer sporadiskt. Många av videobloggarna har 

lagt upp en stort antal klipp, i några fall hundratals, på sin kanal. Den videodagbok som jag följt 

som hållit på längst är ”Aaron_FtM” som lagt upp filmer från över sex år av 

testosteronbehandling.48 

Det är ett stort och rikt material och jag har även hittat ifrågasättande eller humoristiska inlägg som 

driver med föreställningar om transitioner, en slags ”parodier” på till exempel personliga frågor som 

transpersoner kan få.  Gemensamt för alla klipp jag intresserat mig för är att de inte är gjorda av 

cispersoner.49

Min uppfattning efter undersökningen är att det är ungefär lika vanligt att det är FtM som MtF-

personer som lägger ut filmerna. Klippen påminner om varandra både till stil och form. 

Det är svårt att göra en uppskattning av hur många videoinlägg av den här typen som finns på 

Youtube. Många av de videoklipp jag tittat på  har haft många tusentals tittar (views), och personen 

kan haft hundratals, ibland tusentals, prenumeranter på den egna kanalen.50  Under varje inlägg 

finns det oftast en kort beskrivning av klippet som videobloggaren själv lagt upp och där det är 

oftast möjligt för andra tittare att skriva kommentarer eller lämna videosvar. Många klipp har ett 

stort antal kommentarer. Det kan vara allt ifrån glada tillrop angående ämnet för klippet, frågor om 

konkreta saker som en pågående behandling, till kommentarer om utseendet som ”you are really 

goodlooking” eller liknande. Det finns ofta uttryck för igenkännande och att tittarna är glada för att 

bloggaren finns. Hur mycket kommunikation som finns  i kommentarfältet växlar mellan olika 

användare och efter ämne.
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48 AaronFtM. http://www.youtube.com/user/aaronftm, besökt 2011-05-09.

49 ”Cisperson är, väldigt förenklat, den som inte är transperson. Helt enkelt en person vars biologiska kön, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt 
normen. (--) Cisperson är ett relativt nytt ord som börjat användas mer och mer. Anledningen till att det lyfts fram är för att det är bra att ha ett ord för de som faller 
innanför normen också, inte bara de som bryter mot den. De flesta cispersoner har aldrig heller tänkt på att de har en könsidentitet, så ordet blir ett sätt att 
uppmärksamma dem på det.” Cis är latin för "på samma sida" medan trans betyder "överskridande”.  Från avsnittet Cispersoner, från RFSL Ungdom: 
www.Transformering.se, besökt 2011-05-11.

50 En kanal (eng. channel) är en egen profilsida man har på Youtube, där en användarens samtliga klipp är samlade, och där personens egna favoriter och prenumerationer är 

representerade.  En prenumerant på någons kanal får automatiskt information om uppdateringar, som t ex. nya videoinlägg, som personen har gjort och kan genom kanalsidan nå 

dem på ett enkelt sätt.
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Presentation av informanterna

Muhammed är 26 år och jobbar i butik i en större varuhuskedja. Han är klar med sin 

könsutredning, har fått diagnosen transsexualism och får TS-vård med bla testosteron sen ca 2 år 

tillbaka. Muhammed definierar sig som kille, inte som transperson, transitionen ser han som en 

erfarenhet som är en del av hans liv, ”men den är inte en del av min könsidentitet”.51

Muhammed beskriver att han under en period tittade mycket intensivt på Youtubeklipp om trans, 

främst videodagböcker. Detta var en tid efter att han själv hade insett att han var transsexuell och 

påbörjat sin utredning men än inte fått sin diagnos, eller påbörjat hormonbehandling. Han hittade 

videoklippen genom en slump då han sökte på internet kring FtM. Viktiga saker i videoklippen för 

Muhammed när han började titta på dem, det som han letade efter, var förändringarna i rösten och 

kropparna hos personerna i videorna. Han tittade på den sortens filmer där folk berättade om 

förändringar i kroppen efter hormonbehandlingen (”Transition Updates”). Då kunde han sitta i 

timmar och titta på filmerna, ibland ensam, ibland med kompisar. Han letade ofta efter personer 

som på något sätt var lika honom till utseendet för att han lättare identifierade sig med dem. Nu 

tittar han inte så mycket på klippen längre. ”Det är nog för att jag inte är så mycket på internet 

längre”.52 

Muhammed använder idag mest internet till att kolla mejl, betala räkningar, och vardaglig 

informationssökning, ungefär 15 min per dag.

Rasmus är 29 år.  Han definierar sig ”som transperson eller transkille”. Han är klar med sin 

utredning, och får testosteron och övrig behandling sedan ca 1 år. Han bor i en större svensk stad 

och jobbar på en solidaritetsorganisation.  

Rasmus beskriver sina internetvanor: ”Det är sorgligt att säga men det är Facebook, Youtube, 

Spotify”.53  

Han är på internet minst ca två timmar per dag. De transrelaterade Youtubefilmerna är en del av alla 

andra filmer han kollar på på Youtube och han finner dem genom rekommendationer, från främst  

andra personer i bekantskapskretsens Facebooksidor. Det var också så han han hittade de första 

filmerna. Han tittar också på andra transrelaterade videokanaler som XX-Boys54 och också 
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52 Intervju Muhammed 2011-03-02.

53 Intervju Rasmus 2011-03-17.

54 XX-boys är en internet sida och comunity som startade som ett fotoprojekt och som genom foton, texter mm, arbetar för att synliggöra FtM transkillar 
www.xxboys.net/main.php, besökt 2011-05-14.
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porrsidor, av och med transpersoner.55 Rasmus ser sig själv, och också de som lägger ut filmerna 

som intresserar honom, som personer med en identitetspolitisk medvetenhet och ”agenda”. Att 

stärka varandra genom filmerna är för honom en medveten aktivistisk, politisk handling. 

Söder är 18 år och bor i en stor svensk stad. Han har precis gått ut gymnasiet och söker nu jobb, ”på 

dagis, caféer och sånt”.56 Han bor i en förort. Söder befinner sig framför datorn några timmar om 

dagen: ”När man vaknar upp på morgonen istället för att kolla på mobilen vad klockan är sätter jag 

på datorn och kollar vad klockan är”.57 På datorn spelar han bland annat spel, kollar på Youtube-

klipp, googlar efter information eller kollar på film. Söder började titta på trans-relaterade klipp på 

Youtube i samband med att han själv funderade över sin egen könsidentitet. Han letade efter 

information om trans och sökte på olika internetsajter, och upptäckte snabbt att Youtube var en plats 

där det fanns mycket information. Han började då titta mycket intensivt och beskriver att han lärde 

sig mycket som han inte tidigare visste om trans. Han tittar fortfarande på filmerna men inte lika 

mycket som förut.  Ett annat ställe där han hänger och får tag på information om transfrågor är på 

RFSLs kafé i staden där han bor.  ”Det är typ häng, folk som har erfarenheter och så är det väldigt 

mysigt.”58 Jag kom i kontakt med Söder genom hans blogg som bland annat handlar om hans 

transition, och som fanns länkad på transformering.se.

Pauli är 32 år och definierar sig som en transsexuell eller intergender kille. Han jobbar på ett 

transportföretag. Pauli har inte tittat på youtubeklippen så ofta. När vi börjar intervjun verkar det 

först som att vi missförstått varandra och han säger att han aldrig sett någon sådan film. När jag sen 

visar exempel från Youtube visar det sig att han visst har sett filmerna, men endast vid ett fåtal 

tillfällen, för några år sedan. Han säger att han inte har så stort behov av transrelaterade saker i sitt 

vardagsliv, utan mer av feministiska sammanhang och människor. På frågan om förhållandet till 

videoklippen då han såg dem svarar han:

 ”Näe, det är inget som jag följt. Jag vet inte... jag kanske inte har haft det behovet. Kanske för att 

jag sen träffade lite folk i verkligheten, som kunde kunde peppa mej i stället. Men också för att jag 

inte är intresserad... jag kollar ju inte så mycket på... (youtubeklipp)”59 Om Pauli skulle titta skulle 
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57 Intervju, Söder 2011-03-30.

58  Intervju, Söder 2011-03-30.

59 Intervju, Pauli , 2011-03-21. 
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det vara för att söka reda på konkret fakta tex att titta på resultat av operationer han eventuellt skall 

genomgå eller funderar över. Under intervjuns gång framgår att han har sett några fler filmer och 

också har en uppfattning om att det finns en transrelaterad gemenskap på internet som till exempel 

bloggar och videodagböcker.

Videornas roll

Informanterna använder sig av videoklippen i olika utsträckning, precis som av Youtube och andra 

internetsajter generellt. Grundanvändingen av internet hos samtliga informanter är att kolla mail och 

söka information men annars skiljer det sig ganska stort mellan hur mycket tid de ägnar åt nätet. 

Rasmus uppger att hänga runt på nätet som ett aktivt intresse, och Söder driver sin egen blogg som 

han strävar efter att uppdatera varje dag. Muhammed och Pauli inte är så mycket på nätet annat än 

för att göra vardagsärenden som att kolla mail, bankärenden mm.

Söder är den enda av de intervjuade som själv lagt upp videoklipp på sin transition på nätet. Han har 

publicerat dem på sin blogg. Det har oftast varit kortare röstprov eller sekvenser så att läsarna av 

bloggen ska få se hur han ser ut. Han har gjort detta under de två åren han varit igång med sin 

fysiska transitionsprocess. Han sparar filmfilerna med namn efter hur länge han medicinerat med 

testosteron. 

Muhammed har inte själv lagt upp filmer på Youtube, men han har gjort en egen dokumentation 

över sin transition i form av videodagböcker  som han förvarar på sin egen dator.  Han brukar 

berätta om förändringar han upptäckt i kroppen och ha dem som röstprov då testosteron gör rösten 

mörkare.  Ibland går han tillbaka och tittar på dem själv när han behöver finna lite styrka och 

inspiration. Han säger att det är för att själv kunna se förändringen och kunna jämföra med hur han 

var innan, för att svart på vitt kunna se förändringen. Han säger att han ibland kan få för sig att det 

inte har hänt något sedan han började behandlingen, men att det inte är sant och det går att se tydligt 

i videorna.  Han finner det stärkande att se den fysiska förändring och utveckling han själv 

genomgått. Dessutom är det ett sätt att bara ”anteckna” vad som händer eftersom han inte skriver 

dagbok.

Han beskriver att tittandet för honom har en lugnande effekt, då han behöver lite uppmuntran och 

återförsäkran kring sin transition. Att se filmerna får honom att känna sig tryggare i att det har hänt 

saker i processen.60
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Muhammed gillar att titta på andra personers transitionsuppdateringar. Han säger att det är för att 

han gillar att se hur glada andra blir över det som händer dem och att de också är en inspiration. Att 

han också vill bli så glad, ha den känslan. 

Muhammed säger att han tror att det finns folk utanför transgruppen som tittar på filmerna men att 

det kanske inte får samma betydelse för cis-personer. 
Det tror jag, men jag tror ju inte att de kanske går och längtar efter den personens nästa upplägg.För det har jag 
också sett i kommentarer och så att folk säger typ: ”Hoppas du kommer uppdatera nån gång snart!’’ Det är min 
uppfattning att många som gör det här också följer andras dagböcker. Det är ju som en studiecirkel. Sen finns det 
andra som kollar lite mer sporadiskt. Men jag tror faktiskt att det många folk som har ett veckobehov av det att se 
sånt här, av att följa andra, att känna att de inte är ensamma.61

Han tror videorna fyller ett viktigt behov hos dem som tittar på filmerna, bland annat för att man 

mår bra av och blir glad av att titta på filmerna. De innebär något positivt att se andras glädje och 

lyckade historier. 

Att dela ett intresse. 

Hur informanterna tittar på klippen har växlat över tid. Både Söder och Muhammed uppger att de 

hade en period av mycket intensivt tittande. En viktig del av det hela var informationssökande, de 

ville vet saker om hur en transition går till i detalj och jämföra resultat av den behandling de ännu 

inte hade påbörjat. Muhammed beskriver hur det tittandet gav honom lite av en kick, han kunde 

sitta och klicka sig fram mellan klippen timme efter timme. Nu, då båda kommit längre in i sin egen 

transition har intresset och behovet av att titta svalnat en del.

Muhammed funderar kring att det finns ett behov både att se och att göra videorna. Han tror att det 

dels hör ihop med behovet av att få möta likasinnade, andra i samma situation. Och att man också 

vill visa till exempel kroppsliga förändringar för ”rätt person”, någon som uppskattar det och blir 

glad av resultaten. Han jämför möjligheterna det med att vara intresserad av något annat, att dela ett 

intresse:
”Det är kanske lite som om folk skulle vara matintresserade och folk lägger upp massa recept och pratar om hur gott 
det var och man är fascinerad av det. Man delar ett intresse liksom, det är ju till för en viss målgrupp. Man vill ju 
visa upp för en viss målgrupp och en viss målgrupp vill ju se dig.”62

 

Han jämför också delandet av videorna med en studiecirkel. Ett gemensamt lära med vandras 

erfarenheter som verktyg, är en del av detta.  
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De som tittar och de som lägger upp filmerna har en gemenskap. De stöder och peppar varandra och 

möjligheten att kommunicera med andra med liknande erfarenheter möjliggörs också över långa 

geografiska avstånd. Genom Youtube skapas en gemenskap men samtidigt sker ett arbete också 

utåt, mot omvärlden. Genom att bli synliga på Youtube skapas eventuellt en möjlighet att bryta med 

fördomar och synliggöra transpersoners verklighet. Raun skriver i sina slutsatser, om hur de 

budskap som skapas med videobloggarna har flera publiker;

 Thus the trans vloggers adress a section of audiences (fellowtrans, queer or transcurious people). A counter public 
(Warner 2002), while at the same time reaching out to a larger global audience in order to create awareness and 
advocacy for trans  related issues and in order to make their voice heard. 63

Identifikation

Ett viktigt tema i intervjuerna är identifikation. Att se andra transpersoner och höra deras berättelser 

har varit viktigt för alla de intervjuade på lite olika sätt. I flera fall så har vänners stöd och att träffa 

andra transpersoner i vanliga livet spelat en väldigt viktig roll för de intervjuade vilket också stöds i 

forskning och rapporter från intresseorganisationer som RFSL Ungdom64.

En annan användning av klippen  kan vara att påverka någonting hos sig själv. Rasmus talar om att 

förflytta begärsramarna. Han tittar på porr gjord av transpersoner och på andra nätgemenskaper som 

projektet XX-boys.65 Det sistnämda har det uttalade målet att skapa och uppmärksamma olika 

uttryck, i detta fall i en FtM trans/manlighetskontext. Han ser det som en medveten aktivistisk 

sexualpolitisk handling. Genom att titta på andra (FtM-killar) som uttrycker sin sexualitet så 

omvärderar han sitt eget förhållande till kroppen. På detta sätt blir hans eget  tittande en 

omdefinition av den egna identiteten. Via kommentarfunktionen på sidan men även genom att 

sprida vetskap om filmerna och uppmuntra andra, är han en del av den här aktivismen. Det kan ses 

som ett sätt att ta makt över det man tidigare skämts över, eller känt sig osäker omkring. 

Och det handlar nog mest om, det har nog mer varit, att peppa på transkroppen. Det är nog att jag kan ha issues med 
min egen transkropp. Att jag inte fattar att folk kan begära min transkropp och så då är det peppigt med de här 
astuffa, i och för sig jävligt poseiga image-snubbarna.. XXboys-snubbarna... och jag bara: fan! wow.. .Ett stärkande 
syfte, att faktiskt peppa på sin kropp, peppa på sitt uttryck.. och lite olika typer av
maskulinitetsuttryck, och känna sig inspirerad av att man kan vara trans och snygg..66

Vad det gäller Youtubeklipp med videodagböcker tittar Rasmus mest på klipp upplagda av ”typ 

kända, etablerade personer”67 och föredrar sådana med tydliga budskap, till exempel att peppa och 
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stärka. Han brukar inte titta på klipp upplagda av ”vanliga” (trans-) personer, då han känner att han 

jämför sig för mycket med dem, vilket gör honom stressad. Han funderar kring om stressen också 

kan handla om att han känner att han ”själv borde lägga ut egna filmer, vara en bättre aktivist, 

stoltare och jobba mer aktivt för transcommunityt.”68

De videodagböcker Rasmus tittar mest på är klipp av Buck Angel, en FtM-kultfigur, porrstjärna och 

aktivist. Han har en hemsida och Rasmus är kompis med honom på Facebook där Angel gör 

regelbundna inlägg i videodagboksform, där han pratar om diverse olika teman ofta rörande 

sexualpolitik, HBT-personers rättigheter, transidentitet och FtM-relaterade frågor. Det finns också 

klipp på Angels Youtube-kanalsida. Rasmus ser Angel som en inspirationskälla. Han är ca 15 år 

äldre och ”har varit med i gamet länge”. Framför allt är det Angels stolta och avslappnade 

inställning till transkroppen han gillar. Han säger själv att han medvetet använder sig av sidan för att 

peppa på sitt eget uttryck. Buck Angel har också en uttalat aktivistisk hållning genom att han pratar 

om transfrågor i många olika forum samt sprider speciellt riktade budskap till andra FtMs. Rasmus 

beskriver att han ser honom som en stor förebild och att att titta på hans filmer och budskap har fått 

honom att känna ”kan han så kan jag!” och ökat hans självförtroende inför den egna kroppen och 

identiteten.

Både Rasmus och Muhammed uppger att de gärna tittar på filmer med personer som är fysiskt lika 

de själva. Muhammed beskriver att han brukade söka efter killar som är lika honom både i sin 

klädstil och till utseende. Detta för att kunna föreställa sig sin egen transformation då han letade 

efter information. Båda säger att det är lättare att identifiera sig med någon som är fysiskt lik dem. 

Pauli tycker att det är svårt att identifiera sig med personer som inte delar hans feministiska synsätt 

och beter sig på sätt som han tycker är jobbiga eller fel. Han berättar att det var detta som hände då 

han första gången han såg ett transrelaterat videoklipp. Det personen i filmen sa hade kanske varit 

intressant men eftersom han verkade vara en person som betedde sig på ett för Pauli dåligt, 

sexistiskt sätt, så tyckte han att det blev bara jobbigt. Han säger att också ålder spelar viss roll för 

hur han känner för de som videobloggar.  Pauli upplever att de flesta är yngre än honom och det gör 

att han har svårare att känna igen sig i deras historier. 

Pauli som inte använt filmerna så mycket för sin personliga del, anger det faktum att han haft  

vänner och bekanta runt omkring sig som kunnat uppmuntra honom kring frågor om trans har gjort 
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hans process kring detta lättare. Att han en gång tidigare i livet kommit ut som lesbisk och gått 

igenom en egen process kring det,  har hjälpt honom att ta transitionen på ett lättare sätt. Men hade 

filmerna funnits vid den tiden, i de yngre tonåren, hade han kanske varit mer intresserad:  

Hade det funnits då, då hade jag säkert varit mer såhära .../ [intresserad]. Men nu ja har det inte varit /.../. Eller det är 
klart att det har varit en stor grej. Men inte så stort som då.
Nu känner jag väl mer att jag redan gjort en stor resa, och att det [nu] är lite fokus på annat.69

Sökandet efter information

För alla informanterna är möjligheten att söka information det kanske allra viktigaste motivet att 

titta på filmerna. Även för Pauli, den minst intresserade, skulle detta vara det främsta skälet för 

honom att titta på filmerna. Flera av de intervjuade kom i kontakt med Youtube videorna första 

gången då de sökte på internet efter generell information om transsexualism.  Söder: ”Jag började 

när jag var sexton och kom på att jag själv var trans. Och då började jag typ googla jättemycket och 

sen bara typ ”Wow! Youtube hade jättemycket grejer!” och då kollade jag  på det och lärde mig 

jättemycket. Och blev värsta insatt”.70 

Användningen av filmerna som ett sätt att fylla i ett informationsgap är betydelsefullt för många då 

de på allvar börjar fundera kring om de är transsexuella men också under själva utredningen. I 

filmerna berörs de frågor som informanterna uppgav att de inte fått svar på inom ramen för 

utredningen. 

K:Vad var det som var häftigt för dig?
M: Det var resultaten. 
K: Att se?
M: Ja att se vad som kan hända. 
För att... det är en ganska konstig känsla att längta efter något och inte riktigt.. Alltså du vet ju inte riktigt vad du 
kommer få. Och det är ingen inom vården som kan berätta för dig, knappt ungefär, vad som kommer att hända. 
De det du får veta är typ: ”Ja, du kommer få basröst och skägg!” ”Du kommer bli starkare.” Men ingen som...
Och så bara hittar du ett ställe där folk sitter och bara,  ja jag vet inte. [härmar andra:]”Min knäskålar har blivit 
större.” ”Jag har fått hår på låren.” ”Jag har fått hår på ryggen!” ”Jag har fått hår på rumpan!” ”Jag har fått hår på...” 
Det är så mycket mer! Och så ser du nån som har fått helt extrem acne, fast den inte haft det innan.71

Muhammed till exempel använde, tillsammans med vänner, filmerna som ett slags drömmar och 

förhoppningar om hur de själva skulle utvecklas då de äntligen skulle få börja med den 

efterlängtade hormonbehandlingen. Han beskriver hur han och vännerna satt och visade saker de 

hittade i videoklippen för varandra och hur de kände: Det var otroligt mycket känslor och han fick 
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nästan som en kick. Vännerna tittade och fascinerandes över olika videoklipp och personer de såg 

och de visade varandra då de hittade något nytt och drömde hur de själva skulle kunna bli.72

Vill man titta närmare på det här ur en pedagogisk synvinkel så skulle man kunna kalla det 

Muhammed och hans vänner, men även videobloggarna, gör för kunskapsdelning. Leif Strandberg 

diskuterar utifrån Vygotskijs tankar hur datorn är ett hjälpmedel för samarbete och  

kunskapsdelande i en skolmiljö. Han på skissar hur bollandet mellan kunskaper rör sig fram och 

tillbaka, mellan de som lär sig. På samma sätt som ett  barn i en  inlärningsprocess gör.73 Jag menar 

att Youtube fungerar på ett liknande sätt som  ett verktyg, precis som internet i stort. Ett verktyg är 

inget som har ett eget liv, utan får det först när vi själva fyller det med innehåll och använder det: 

Genom att tillhöra ett lärsammanhang får man har möjligheten att bidra och påverka händelserna 

och skapa ramarna för de gemensamma projekten. 

Tittandet som politisk handling

Förhållandet till användande av Youtube som plats för aktivism ser ut på lite olika sätt för de olika 

informanterna.  

Söder pratar om varför han gör sin blogg: 

 Det är delvis för min egen skull, för att det är kul att skriva av sig lite grand, men det är också för att folk..det 
behövs! Folk vill veta andras erfarenheter och veta att de inte är ensamma och... Det är viktigt.
/.../
Och så tänker jag även på Cis-personer. Att de måste se oss! Och det är därför det är bra att Youtube finns och..fast 
jag vet inte..det kanske inte är så lätt att kliva in i detta samhälle, på Youtube...
K: Vilket samhälle?
S: Det här transsamhället som är typ jättemånga människor, som bara (gör ett explosions liknande ljud) Det känns 
som att det är en stor klump, som klumpar ihop sig. Man måste hitta en sån video för att hitta andra /.../.
S: Det är ju bra att man ser ett ansikte och en person som pratar om personliga erfarenheter. Och då förstår man 
kanske att vi är bara vanliga människor, inte bara ´Åh de där!´74 

Söder ser videodelandet på flera olika sätt. En del är att sprida information till folk som av olika 

anledningar inte har den. En annan del är att det kan vara ett sätt att bryta mot stereotyper och att 

slippa bli  ”de andra”, de som folk pratar om kanske utan att egentligen veta något. Risken som 

transperson att bli exotifierad och sedd utifrån sin ovanliga erfarenhet och inte som person, är en 

erfarenhet som finns med i bakgrunden av uttalandet. Han pratar också om gemenskapen på 

Youtube som ett eget samhälle, ”transsamhället”, som kanske till och med skulle kunna vara svårt 

att ta sig in i för någon utifrån. Samtidigt så ger videoklippen i alla fall en möjlighet för andra att 
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faktiskt förstå något mer än tidigare om transpersoners verklighet.  Enligt ett 

socialkontruktionistiskt synsätt är det tiden och platsen i historien som definierar hur man ser på sig 

själv och världen. Det finns alltså ingen given sanning om sakernas tillstånd. Genom 

transvideobloggarna skapas nya diskurser om transpersoner och dessa påverkas i sin tur av 

händelser och andra skrifter och diskurser i samtiden.

Feministiska teoretiker och praktiker har länge utgått från devisen att det personliga är politiskt. Det 

en person gör i sitt liv påverkar i det längre loppet hela samhället och politisk kamp behöver inte 

bara drivas i inom ramen för etablerade institutioner. Att det privata är politiskt blir i högsta grad 

aktuellt när det gäller de här Youtube-klippen. Med de personliga berättelserna skapas andra typer 

av berättelser om erfarenheter än de som vanligtvis hörs. Att dela kunskap som inte är så allmänt 

tillgänglig ens för den som går en könsutredning är också ett sätt att på ett konkret sätt hjälpa andra 

framåt. 

Flera av informanterna säger sig uttalat vilja tillhöra detta kollektiv av aktivister. Rasmus är kanske 

den som allra tydligast utrycker detta. I videobloggarna jag undersökt uttrycker flera  att en av de 

viktigaste orsakerna till att de lägger ut sina filmer är att de vill bryta med stereotyper i omvärldens 

uppfattningar om transpersoner.  Men framförallt förändra situationen för andra transpersoner, 

genom att sprida information och uppmuntran genom sin egen livshistoria. 

Att bedriva denna typ av aktivism behöver inte heller vara oproblematiskt. Det innebär det en stor 

grad av personligt utlämnande, vilket kan vara känsligt. Då man som videobloggare visar sig själv 

och pratar om sitt eget liv är  man utlämnad till en okänd publik man inte har kontroll över eller kan 

välja fullt ut. Man kan också som transperson vara sårbar då man agerar i en hetronormativ, och 

ibland transfobisk, värld. Kanske finns där också ett potentiellt hot om ”fel” person, ser ens 

videoblogg? 

Dessutom kan man som videobloggare och aktivist behöva förhålla sig till andra normer, tex de som 

skapas inom gruppen  av videobloggare och aktivister. 

Rasmus  säger att han kan rent av kan känna sig dålig ibland då han själv inte känner sig lika 

bekväm som andra att delta i denna aktivism då han inte känner sig tillräckligt ”självsäker” att lägga 

ut egna videoklipp bilder på sig själv eller på andra sätt delta i aktivismen.  
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Tankar om kunskapsutjämning och utbilda den egna gruppen finns närvarande i olika aktivistiska 

kontexter. Att synliggöra sig själva och ta makt över den egna historien, över definitionsrätten har 

betonats som viktigt av både feministiska och postkoloniala tänkare.75 

Transpersoner är en av många grupper som skapat gemenskap för stöd på nätet. Elsa Dunkels 

beskriver hur det finns många olika grupper som gör det, för att söka stöd vid en sjukdom, för att 

bryta isolering på en liten ort, för att träffa andra i samma situation 76 Här kan man hitta det stöd 

man behöver av en grupp som är i samma situation eller tycker likadant som man själv.

Att inte bli ”de andra” eller ”de där” är något som Söder förhåller sig till då han säger att det är 

viktigt att även cispersoner läser hans blogg. 

Annan nätburen aktivism

Flera videobloggare gör inlägg om aktuella politiska frågor inom ramen för sina videodagböcker. 

Exempelvis efter att en transkvinna blivit attackerad på en stor hamburgerkedja och en video som 

visar attacken lagts ut på nätet gör videobloggaren Xavier, ”Laidbaqq” ett videoinlägg där han 

kommenterar och fördömer detta och han får därefter svar av många, många fler.77 Det går också att 

se på själva videobloggandet och användandet av Youtube som en politisk handling i sig själv. 

Youtube möjliggör för transpersoner att bedriva politisk aktivism. Man träffas, utbyter erfarenheter, 

kunskaper och berättelser. Youtube blir här på en gång ett verktyg och en ytterligare plats att röra 

sig på. 

Youtube har många gånger använts som en scen  för internationell aktivism, även i andra 

sammanhang. Detta något som sker till exempel under de dagsaktuella uppror för demokrati som 

pågår i Mellanöstern och Nordafrika. Under det sk. ”Gröna Upproret” i Iran 2009 spreds en stor del 

av nyheterna till omvärlden via Youtube, Facebook och Twitter. Dessa närgemenskaper användes i 

stor omfattning för inre kommunikation, då andra nyhetskällor var avstängda. De blev mycket 

aktivt verktyg för motstånd och alternativ informationsspridning bortom myndigheternas kontroll. 

Även här blir verktyget i form en videodelningssajt en del av ett befrielsearbete. 
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Tolkning och Slutsatser

Det jag undersökt i den här uppsatsen är hur unga transpersoner använder sig av videodagböcker 

och digitala berättelser på Youtube. Jag har intervjuat fyra transpersoner personer som i olika 

omfattning använt sig av dessa berättelser. I arbetet med intervjuerna och videoklippen på Youtube 

har jag sett flera olika aspekter av kommunikationen via videokanalen och även andra 

transrelaterade forum/sidor på internet. Analysen har jag i denna slutsatsdel valt att dela upp i två 

huvudrubriker; Youtubevideos som en del i en identitetsskapande process och Youtube som verktyg 

för att dela information, kunskap och erfarenheter. De upplevelser som informanterna pratat om är 

oftast en blandning av båda dessa aspekter. I de olika intervjuerna har jag sett exempel på de olika 

aspekterna ibland blandat och ibland enskilt. 

Youtubevideos som en del i en identitetsskapande process

Informanterna anger att Youtubefilmerna har haft olika funktioner för dem i varierande 

utsträckning. För flera av dem har det vara en hjälp i den egna identifikationen som transpersoner. 

De flesta uppger att de blivit mycket peppade då de sett filmerna och att det även hjälpt dem att 

omformulera synen på sig själva. Ett exempel på detta hur Rasmus genom att titta på förebilden 

Buck Angels videobloggar omformulerar tankar om sin egen kropp. Att kunna se andra personer 

som man kan identifiera sig med har varit hoppingivande och stärkande. Att kunna dela glädje över 

till den fysiska transitionen med andra transpersoner, dvs folk som delar ens erfarenheter är en 

viktig del i detta. 

Informanterna tror också  att filmerna kan vara av stor betydelse för dem som tillskillnad från dem 

själva inte har andra transpersoner i sin nära omgivning eller bekantskapskrets.  Att bryta isolering 

om man tex bor på en liten ort är något som anges som ett användningsområde för videoklippen. 

Användning av transrelaterade videoklipp specifikt på sajten Youtube har varit utgångspunkten för 

undersökningen i uppsatsen. Resultatet visar att informanterna även tittar på andra sajter som rör 

transpersoner som fotosajter och bloggar, och att dessa också fyller liknande funktioner som  

videobloggarna på Youtube. 
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Youtube som verktyg för att dela information, kunskap och erfarenheter

I användningen av videosajten sker ett sociokulturellt lärande. De som lägger ut filmerna och 

användarna av dem, de som tittar, kommunicerar med varandra och med omvärlden. I detta sker ett 

flertal saker. En sak är kunskapsöverföring genom informationsdelning. Genom de praktiska och 

visuellt tydliga videofilmklippen kan man förstå saker på ett enkelt sett.  Alla de intervjuade i min 

undersökning berättar om hur de på olika sätt använt filmklippen för att få fram information om 

transrelaterade frågor. Det kunde röra sig om fakta om fysiska aspekter av transitioner som t ex hur 

en viss operation fungerar, men också om mer känslosam fakta. Mediet, videon, ger också möjlighet 

till faktiska, visuella, eller hörbara, exempel från transitionen, till exempel på effekten av 

hormonbehandling, eller hur kroppen förändrats. Detta ger tittaren möjlighet att själv se exempel på 

behandlingar som den själv funderar på att göra, och se hur en lång process som t ex behandling 

med testosteron kan se ut. Detta är något som alla informanter uppger sig vara intresserade av att få 

veta. Det är också något som de uppger inte fått, eller till och med saknat, i mötet med sjukvården 

för transexuella som de alla varit i kontakt med. 

Videofilmerna är alltså ett verktyg för kommunikation och videobloggarna blir samtidigt också ett 

verktyg både för att skapa en internationell samvaro och ett forum för kunskapsutbyte. 

Den deltagande kulturen blir på det här sättet ett levande verktyg både för att dela ett intresse och 

som en kunskapsbas kring specifika frågor.

3. Det gestaltande arbetet

I detta examensarbete ingår också en gestaltade del. I det gestaltande arbetet växlar jag fokus från 

de intervjuade användarna av/tittarna på Youtubeklippen, till själva videoklippen. I arbetet med 

gestaltningen kontaktade jag ett 15-tal transpersoner med etablerade videokanaler på Youtube. Jag 

gjorde ett eget videoinlägg där jag frågade om jag fick använda en del av deras material till min 

gestaltning som jag skickade till dem via deras kanal på Youtube. I videoinlägget använde jag mig 

av ungefär samma form som de flesta videodagböckerna brukar ha, det vill säga att tala direkt in i 

kameran till tittaren och prata utifrån mig själv som person och i detta fall som student/forskare. I 

ett medföljande mail berättade jag också skriftligt om mitt projekt. Jag fick svar med godkännande 

från 8 stycken, varav sju medverkar i filmen, av utrymmesskäl. Alla som svarade i någon form på 

videoinlägget/brevet var positiva till idéen och flera gav också en del feedback på projektet och 

instruktioner kring användandet av deras material, avseende referenser mm. De gav mig också 
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tillåtelse att använda deras material samt lägga upp det på Youtube. Till den slutgiltiga filmen, har 

jag klippt samman några av dessa videoklipp till en kort visuell presentation. Till verket iscensatte 

och filmade jag också några egna filmsekvenser med personer,  som tittar på videoklippen. Filmen 

är 6 min lång och ligger uppe på Youtube. Tanken med filmen var att den skulle ”tala med” och 

komplettera uppsatsen, i det att den visar en liten glimt, en bråkdel av den stora mängden 

transrelaterade videodagböcker och digitala berättelser som finns ute på Youtube. Min avsikt vara 

synliggöra några av de personer, teman och berättelser som finns där ute, samt att fokusera på 

kommunikationen och möjligheterna till identifikation. Samt visa på kraften i den personliga 

berättelsen. Vad ett videoklipp skulle kunna betyda för någon – annan – men också för den som gör 

den. För att citera ”Samantha Zero” i filmen: 

”There was a time in my life when I was  just so isolated in my transition, and coming to Youtube 

was the healthiest thing I could do!”.78 Jag har fått god respons av de medverkande i filmen.  

4. Slutkommentarer

Transpersoner, har som grupp länge varit ganska osynliggjorda. Detta har gällt i samhället i stort, i 

media (utom i vissa ibland sensationslystna reportage och vissa underhållningsprogram), inom 

politiskt rättighetsbaserat förändringsarbete (även inom HBT-rörelsen fram till nyligen), och inom 

forskning om ungdomar.79 Dock sker en positiv utveckling på detta område. Dessutom håller en ny  

utredning om vård av transexuella på att utarbetas, då Sverige haft samma lagstiftning och samma 

vårdprocedur kring transexuella sedan 1972, och den nya diskrimineringslagen innefattar även 

diskriminering utifrån könsuttryck. 

 Att få en större insikt i en liten del av det enorma hav av information och delande som Youtube och 

andra liknande sajter och comunitys på nätet är, har varit mycket lärorikt. Jag tror att kunskaper om 

dessa mötesplatser är nödvändiga för alla som arbetar med unga idag. Kanske skulle också den 

specifika genren transrelaterade videobloggar kunna vara av värde för de som arbetar inom 

sjukvården för transexuella, t ex medlemmarna i utredningsteamen som gör könsutredningar. Eller 

skulle filmerna rent av kunna användas direkt i någon del av utredningarna eller i vården? Att höra 

andra personers erfarenheter av transitioner skulle kanske skulle kunna vara information som 

patienterna och inte minst deras anhöriga skulle kunna ha nytta av att se? Fysiska resultat av 

operationer är självklart individuella och omöjliga att generalisera, men skulle möjligen också 
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kanske tjäna som exempel. Men man skulle också kunna vända på det att säga att det finns en poäng 

med att det sker utanför institutioner som sjukvården, på en öppen plats som Youtube där man har 

större frihet (om än inte fullständig)  att utrycka sig fritt och skapa egna platser och aktivistiska 

praktiker. Dock kan jag, efter att ha skrivit denna uppsats och fördjupat mig i temat, tycka att 

professionella som jobbar med dessa frågor åtminstone borde känna till och ge information om 

dessa videobloggars existens, vilket ingen av de intervjuade upplevde att deras utredare hade gjort.  

Att se den kommunikation, interaktion och användning av en vardaglig, allmän plats som Youtube, 

använd på ett så specifikt sätt, av en specifik grupp som unga transexuella, har varit spännande och 

intressant. Som framgår av min redovisning är detta i högsta grad en fråga om en deltagande kultur 

(participatory culture). 

Transpersoner är bara en av alla grupper med något gemensamt som använder sig av liknande 

forum. Videoklippen på Youtube har skapat sin egen genre och har en grupp trogna användare för 

vilka de har kommit att betyda mycket, på olika plan i livet.  Det är också spännande och 

inspirerande att se hur en grupp, som i många avseenden är osynliggjorda i samhället i stort, 

använder Youtube på ett aktivistiskt sätt för att bli synliga och skapa en internationell plats för 

möten. HBT-personer har under många tider av historien behövt stödja varandra, kämpa för sina 

rättigheter, mot fördomar, och hitta strategier för att kunna leva fritt och tryggt i samhället. Ett sätt 

att göra detta har varit att bygga egna mötesplatser och nätverk. Detta har skett på platser både 

dolda från, men också öppet i, det omgivande samhället. Här ser vi ännu exempel på detta. En plats 

som är öppen och tillgänglig för allmänheten. Som talar både inåt, till den egna gruppen, och utåt 

till den omgivande världen. 
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