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Abstrakt 
 

Amatörfilmandet har med digital teknik fått en explosionsartad utvecklig och ett 

offentligt rum genom internet. Om amatörfilmer i hem, home movies, främst skapades 

av familjefadern, så har ny teknik gett upphov till nya grupper av filmskapare då många 

är unga kvinnor eller barn. Ny teknik har också bidragit till uppluckrade gränser mellan 

det offentliga och privata samt fört amatörfilmaren närmare den professionella 

filmskaparen. På YouTube har ett nytt filmyrke vuxit fram, en YouTuber eller vloggare 

som producerar digitala filmer, även kallade videor eller vloggar. Denna uppsats 

undersöker ett antal populära vloggar i Sverige på YouTube och sätter dessa i ett 

filmhistoriskt sammanhang samt visar hur dessa uttryck kan utmana ett mer traditionellt 

filmskapande. 
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1  Inledning 
 
Home movies, eller privata amatörfilmer, som de kallas på svenska, har inte haft någon 

självklar plats i filmhistorien. Teoretiska texter om amatörfilmning kom först i slutet av 

förra seklet och än idag är forskningsområdet inte så utvecklat. Filmforskaren Patricia 

Zimmermann menar att amatörfilmer ger oss en annan historia, en outforskad historia 

underifrån.1 På senare år har intresset för amatörfilmer ökat. Filmarkiv för analog, privat 

film har upprättats i Grängesberg, numera på Kungliga biblioteket. Genom internet har 

amatörfilmer fått ett offentligt visningsfönster. Aldrig förr har vi tittat på så mycket 

amatörfilmer som idag.2 

 

Under större delen av 1900-talet var det privata filmandet inte särskilt utbrett, filmande 

personer var ofta fäder ur medel- och överklassen. Filmer gjordes om familjen och för 

familjen. Därför är många amatörfilmer likartade i innehåll och estetik.3 Roger Odin 

menar att de analoga amatörfilmerna utsattes för en faderlig censur, som idag är borta.4 

Den tekniska utvecklingen har explosionsartat förändrat både produktions- och 

distributionsvillkoren för amatörfilm. När kameran och projektorn ryms i byxfickan har 

filmandet banaliserats och film används idag flitigt för att kommunicera, minnas eller 

bara som ett tidsfördriv.  

 

Amatörteknik kan vara snarlik den som används professionellt i TV, vad gäller 

kamerors format, kvalitet och enklare postproduktion. Amatörer har också förbättrat sig 

genom daglig träning. Många använder stativ eller selfie-stativ och klipper sina filmer, 

lägger ljud, texter, effekter vilket ger ett professionellt intryck. En del av denna 

produktion hamnar på YouTube. Youtube har också förändrat produktionsvillkoren för 

den här typen av filmer, då de kan generera ekonomisk omsättning. Ett nytt 

professionellt yrke har vuxit fram: YouTuber. En YouTuber producerar videos på en 

egen skapad kanal och får sin verksamhet finansierad av företagssponsorer. Dess 

publika intresse har gjort att även svenskspråkiga YouTubers också kallade vloggare, 

kan driva en professionell eller semiprofessionell verksamhet. Omvänt arbetar många 
                                                
1 Michael Strangelove, Watching YouTube. Extraordinary videos by ordinary people, Toronto, 
Buffalo London: University of TorontoPress 2010, s. 24. 
2 Ibid, s.7 och 8. 
3 Ibid, s. 28. 
4 Roger Odin, ”The Home Movie Space of Communication” i Laura Rascaroli Gwenda Young, 
Barry Monahan (red.) Amateur Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web, New 
York, London: Bloomsbury 2014, s. 10. 
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professionella filmare utan ekonomisk ersättning. På samma sätt som gränsdragningar 

mellan det privata och offentliga uppluckrats, är ett polariserat förhållande mellan 

professionell och amatör inte längre giltigt. 

 

I den här uppsatsen kommer jag utgå från populära svenska vloggar som utspelar sig 

kring hemmet och den privata sfären likt tidigare analoga home movies. Vlogg är en 

förkortning av videoblogg. Blogg kommer från weblog och syftar på loggande, en 

regelbundet återkommande journalföring. Temat i en vlogg kan variera, ofta med 

vardagsnära händelser där huvudhändelsen är centrerat kring en person som pratar 

direkt till kameran. En vlogg benämns även videodagbok eller mer ofta som en video, 

trots att det inte är en video utan en digital film. 

 

De nya filmarna innefattar en mycket större grupp av människor från olika 

samhällsklasser, många är unga kvinnor eller barn. På så sätt har även innehållet i 

filmerna kommit att förändras. I dagens informationssamhälle kan uttryck från 

vardagslivet ses som en arena för en kamp om identitet. Om gårdagens home movies 

handlade om att visa sig själv för sig själv så handlar dagens home movies ofta om att 

visa sig själv inför världen.5  

 

En vlogg ses inte nödvändigtvis som ett filmiskt uttryck, då den är besläktad med 

många andra mediala uttryck. I samband med digitaliseringen har även filmforskare 

diskuterat filmens död, när filmkameran förlorat sin filmrulle som ersatts av ettor och 

nollor.6 Vi skapar mer filmer med det digitala formatet, men det försvinner också allt 

fler.7 Ändå vill jag med den här undersökningen visa hur dessa digitala alster har 

utvecklats i ett filmhistoriskt sammanhang och hur en förändringsprocess tagit fart före 

det digitala genombrottet som är väl förankrat i video-epoken. Denna 

förändringsprocess skulle också kunna läsas, vill jag påstå, som ett mer kroppsligt 

förhållande till film, där film allt mer kan beskrivas i kroppsliga termer och i en 

kroppslig mänsklig erfarenhet, trots att det digitala formatet oftast beskrivs som 

kroppslöst. 

 

                                                
5 Strangelove s. 16 och 33. 
6 Jan Holmberg, Slutet på filmen O.s.v., Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 2011.  
7 Strangelove, s. 33. 
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1.1  Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att visa hur vloggar förhåller sig till ett större filmhistoriskt 

sammanhang.  Genom att undersöka ett begränsat antal populära vloggar i Sverige, 

kommer arbetet visa hur formen såväl anknyter till filmhistorisk tradition och 

filmproduktion som hur den utmanar och förnyar densamma. Fokus kommer att ligga på 

relationen till home movie-traditionen, men också andra filmiska uttryck som till 

exempel dokumentär- och tidig stumfilm. Uppsatsen kommer visa hur man kan förstå 

denna genre, där begrepp från en home movie-kultur som privat, familj, hem, realistiskt, 

autentiskt, amatör, professionell och konsumtion får en ny innebörd. 

 

Detta syfte kan sammanfattas i två frågor:  

•   Hur anknyter vloggen genom sitt innehåll och sin estetik till en filmhistorisk 

tradition? 

•   Kan vloggar även utmana en mer etablerad filmproduktion vad gäller innehåll, 
representation, etik, produktionsvillkor samt genom förändrad filmkonsumtion? 

 
1.2  Urval, material och metod 
 
Den filmiska tradition som jag först och främst vill placera vloggar i är home movie-

genren. Även amatörfilm används som begrepp men det har egentligen en mer 

omfattande betydelse som innefattar flera genrer; familjefilmer, undervisningsfilmer, 

föreningsfilmer, porrfilmer, instruktionsfilmer och icke-kommersiella filmer, varför  

jag i det här arbetet ska koncentrera mig på filmer som kan kopplas till hem och vad 

Richard Chalfen kallat för home mode.  

 

Enligt Chalfen är filmer av home mode, filmer som görs för att kommunicera med en 

liten grupp människor, centrerade på dagliga livet i hem. De filmade subjekten är oftast 

släktingar eller vänner med åskådarna. Generellt dokumenteras semester, speciella 

händelser och passager av rit och rituella högtider till exempel bröllop, jul och 

förändringar som ny social status, nya egendomar och gåvoutdelningar. På så sätt 

handlar home movies om något mer än att dokumentera för minnet. Det ger också 

familjer möjlighet att sätta sig själva i en social kontext.8 På franska kallas dessa filmer 

                                                
8 James M. Moran, There´s No Place as Home Video, Minneapolis: University of Minnesota 
Press 2002, s. 36–37.    
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för film de famille. Begreppet Home kan också härledas till det hemmagjorda, home 

made, att filmerna görs i hemmet, men detta är idag med teknikens utveckling även 

giltigt för traditionell filmproduktion. 

 

Vloggar, som som likt home movies använder sig av hemmet och den privata sfären som 

främsta inspelningsplats, är föremål för den här studien. När det privata har blivit 

offentligt så har också det personliga kommit att exploateras mer. Tematiskt har mitt 

urval begränsats till vloggar som offentliggör hem, intimitet, personligt, privat i en sfär 

dit även familjen kan knytas. Ibland skiljer vloggaren på definitionen av video och 

vlogg i sin kanal, genom att definiera den senare som en serie återkommande händelser 

under en given tidsperiod. En sådan distinktion är emellertid både inkonsekvent 

gestaltad och irrelevant för min undersökning, eftersom såväl en enskild händelse som 

flera återkommande, sammansatta, kan ses som brottstycken ur en vloggares liv och 

som en videodagbok. 

 

Vidare har jag begränsat mig till Sverige, ett litet land men samtidigt med en relativt sett 

hög teknisk utveckling och därmed i framkanten för denna filmform, där en stor del av 

befolkningen har möjlighet att delta och konsumera en internetkultur i sitt hem. De 

förändrade inspelningsmöjligheterna har gjort att nya grupper av filmskapare kommit 

upp. Jag har således först och främst inriktat mig på unga kvinnor, men könet har inte 

varit en avgörande faktor. Kvinnliga vloggare använder sig dock oftare av personliga 

teman och dessa videodagböcker är populära.9 Av etiska skäl har jag valt att begränsa 

undersökningen till vloggare som idag är över 18 år. De kan med andra ord anses som 

myndiga och ansvariga, likt en professionell producent, för innehållet på sin kanal.  

 

YouTube är ett system som premierar synlighet och popularitet. Vloggare med fåtal 

visningar kan vara svåra att hitta. Jag vill undersöka en kultur som är synlig, därför har 

videor med stort genomslag, som en tillfällig besökande likt jag själv hamnar på när jag 

klickar, prioriterats. Jag har därmed inte eftersträvat att representera mångfald vad gäller 

till exempel etnicitet och ålder i min urvalsprocess. De utvalda vloggarna är i 

åldersgruppen 18–31 år. 

 

                                                
9 Strangelove, s. 86. 
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Vloggar från följande kanaler har jag använt mig av: Therese Lindgren (529 457 

prenumeranter), Tova Helgesson (388 992), Thomas Sekelius (303 408), Jocke och 

Jonna (638 809) samt Sofia Johansson med ett mindre antal prenumeranter. (28 912).10 

Intressant är att jag ser ingen större skillnad i innehåll, estetik och integrering med 

åskådare mellan de populära och mindre populära. Det får snarare konsekvenser för den 

enskilde vloggarens ekonomiska förtjänster.  

 

Förändrade förhållanden från amatör till professionalism, inbegriper indirekt en fråga 

kring vloggarens ekonomi. Vad den enskilde vloggaren exakt tjänar på en video är svårt 

att kartlägga. Kring filmregissörers personliga inkomster blir sällan en offentlig 

diskussion. I båda världarna är finansiering av olika projekt för den enskilde 

filmskaparen och producenten överlappande, och som egenföretagare kan lön både tas 

ut eller stanna i företaget. Oklarhet präglar vloggares diskussioner kring detta ämne.11 

Företagssamarbeten är dessutom individuella uppgörelser. Vloggare arbetar också ofta 

parallellt med andra medier, där deras kändisskap och personliga varumärke kan 

exploateras på flera sätt samtidigt. De enskilda ekonomiska produktionsvillkoren har jag 

således beslutat avstå från att beröra, istället kommer de tekniskt praktiska 

produktionsvillkoren att diskuteras, så som de framställs i vloggen. 

 

Värt att notera är att många åskådare är följare, det vill säga de prenumererar på en 

given vloggare. De är inte som jag, en tillfällig navigerande, utan de har en historik med 

sin vloggare och dess samlade produktion. Trots det har jag valt att inte studera vloggar 

utifrån ett auteurperspektiv. En sådan undersökning hade blivit alldeles för omfattande. 

Dessutom ständigt inaktuell, då många vloggare lägger upp flera nya videos varje 

vecka. Därtill kommer att prenumeranten inte bara följer vloggaren på YouTube, utan 

använder även andra sociala medier, TV, tidningar, poddar och böcker. Adresserna till 

vloggarens sociala medier annonseras oftast i informationsfältet under videon. Den 

kunskap åskådaren besitter och förhåller sig till är således både godtycklig och i allra 

högsta grad individuellt varierande. Min utgångspunkt är därför den enskilde vloggen 

med dess underliggande text. Aspekter som innehåll, estetik, produktion, ideologi och 

etik kommer att diskuteras genom närläsning och exempel på vloggar, med hjälp av 
                                                
10 Antal prenumeranter den 19 maj 2017. 
11 Johanna Bengtsson, ”Så mycket tjänar Therese Lindgren på sin YouTube kanal”, November 
2016,  http://www.frida.se/therese-lindgren-lon (2017-05-22); Sanningen bakom allt (Jocke och 
Jonna 2017) https://www.youtube.com/watch?v=gLjiTPfKRow (2017-05-20). 
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teoretisk och filmhistorisk litteratur. Vid ett par tillfällen knyts även min egen 

yrkeserfarenhet som filmare till mina slutsatser. 

 

1.3   Disposition 
 
Kapitel 2 Teori och bakgrund innehåller två underavdelningar: I Teoretiskt underlag, 

litteratur och tidigare forskning, presenteras mitt teoretiska material som i stort sett 

sammanfaller med tidigare forskning. I YouTube och vloggen som videodagbok. 

Historik och funktion ges som titeln anger en övergripande bakgrundsinformation.  

 

I syfte att föra undersökningen till ett filmvetenskapligt och filmproduktionsmässigt 

perspektiv, har jag delat upp själva Analysen undersökningen i tre kapitel, som sätter 

vloggen till tre olika filmhistoriska genrer, dock delvis överlappande. 

 

I det första analysavsnittet Home movies flyttar hemifrån undersöker jag några vloggar 

utifrån en filmhistorisk home movie-tradition, där hem, familj och rituella högtider har 

en central funktion. Med bakgrund hur julen dokumenterats i svenska privata 

amatörfilmer från förra seklet har jag i detta avsnitt valt att undersöka några vloggar på 

samma tema och visa hur begrepp som konsumtion och familj devis tillskrivits ny 

innebörd. Jag diskuterar även genrens estetik, som också inspirerat andra filmformer, 

främst dokumentärfilm. 

 

I avsnittet Videodagboken och the Real Me: Saker ni inte visste om mig beskriver jag 

hur vloggen som videodagbok blivit plats för bekännelser. Det egna livet tar 

dokumentär, självbiografisk form oftast genom ett ansikte som talar in i kameran. Hur 

dessa själv-representationer kan förstås, hur det autentiska framhävs och kan 

problematiseras är exempel på vad som diskuteras genom ett par vloggar av Therese 

Lindgren och Thomas Sekelius.  

 

I avsnittet Cinema of Attraction: Home movies flyttar hemifrån 2, undersöker jag två 

versioner av samma video av Tova Helgesson och sätter dem i en tradition av Tom 

Gunnings definition av tidig stumfilm som cinema of attraction, hur händelser av chock 

och sensation blir attraktionsvara och en metod i kampen om uppmärksamhet, 

prenumeranter och visningar. Även den kvinnliga kroppen är historiskt sett en 

attraktionsvara på film.  
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I sista delen Slutdiskussion och sammanfattning vidgar jag även undersökningen i 

Slutdiskussion: Jag är en kamera mot de produktions-tekniska villkoren för vloggen i  

jämförelse med mer traditionellt filmskapande samt diskuterar undersökningens resultat 

även relaterat till egen erfarenhet. Slutdiskussionen avslutas med Sammanfattning: Reel 

Me.   

 
2  Teori och Bakgrund 
 
2.1 Teoretiskt underlag, litteratur och tidigare forskning 
 
Tidigare forskning, som jag här nedan presenterar, sammanfaller i stort sett med mitt 

teoretiska underlag. Istället för att applicera en teori på min undersökning är uppsatsen 

snarare ett resultat av olika filmteorier och texter som samverkar med egna iakttagelser 

och slutsatser. Detta gör att mitt teoretiska utgångsmaterial är relativt omfångsrikt.  

 

Området kan ses som ett förhållandevis nytt forskningsområde. Även om vloggar på 

YouTube har funnits ett tiotal år så är den tekniska utvecklingen så föränderlig att 

vloggar inte ser ut på samma sätt idag som för några år sen. Även vloggarna själva 

förändras. Det tillkommer hela tiden nya och det finns få i Sverige som har en längre 

historik, vilket också har att göra med den låga genomsnittsåldern. Vloggar försvinner, 

kanaler tas bort. De vloggar jag undersöker i dag kan vara borta imorgon. Således har 

jag försökt balansera mitt filmiska underlag till att både vara generellt, tematiskt och 

inte baserat på specifika utmärkande undantag och samtidigt förankrat i enskilda, 

konkreta exempel. Tidigare forskning om vloggar knyts överlag till ett 

kommunikationsvetenskapligt, sociologiskt eller psykologiskt perspektiv, medan mitt 

syfte är att undersöka vloggar ur ett filmiskt perspektiv; praktiskt och teoretiskt. Likväl 

är denna forskning också relevant för min undersökning då perspektiven och områdena 

är närliggande. 

 

Om home movies har funnits sedan filmens begynnelse så är det först i slutet på 1900-

talet som teoretisk litteratur dök upp för att beskriva dess innehåll. Två ofta citerade 

teoretiker från förra seklet är Richard Chalfen och Patricia Zimmermann. Chalfens 

Snapshot Versions of Life från 1987, är ett antropologiskt närmande till denna genre där 

han beskriver funktioner och mönster i filmandet som till exempel det frekventa 
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filmandet av riter. Zimmermann utkom med boken Reel Families 1995, som också 

delvis kritiserade Chalfen för att inte ta hänsyn till de externa ideologier som präglar 

filmningen och hon påvisar bland annat hur kärnfamiljen som ideologi avspeglas i home 

movies.12 I Frankrike har Roger Odin varit en av de drivande teoretikerna för detta 

ämne. Han utkom samma år, 1995, med en antologi och har även senare skrivit om 

samtida home movies, utifrån ett semio-pragmatiskt angreppssätt som innebär att man 

ser till filmspråket men också till åskådarens erfarenhet.13 

 

James M. Moran vill delvis korrigera tidigare texter genom There´s No Place Like 

Home Video från 2002. Han menar att Zimmermann inte tagit tillräcklig hänsyn till de 

förändrade familjeförhållanden som präglat senare hälften av 1900-talet samt att de 

tekniska förändringarna bättre behöver belysas och utredas. Han vill däremot inte att de 

tekniska effekterna av videon ska polariseras, det vill säga antingen ses som regressiva 

eller progressiva vilket de ofta tenderar att göra. Dessutom har de tekniska aspekterna 

en benägenhet att överskattas. Man behöver istället, enligt Moran, även se till de yttre 

faktorer som följer med tekniken; föreställningar om formatet, produktionsvillkor och så 

vidare.14 Samma sak, anser jag, skulle kunna sägas om den digitala tekniken, att det är 

konsekvenserna för dess materialitet som främst är intressant. 

 

Den digitala filmens framväxt började, vill jag påstå, med videoteknikens utbredning, 

och ett medföljande förändrat förhållningssätt. Texter från 90-talet vittnar om en 

medvetenhet om TV:s förändrade roll och mot en mer aktiv åskådarposition, vilket visar 

att diskussionen inte är ny för Internet och den digitala eran.15 Henry Jenkins två böcker 

om medborgarkultur Media Education for the 21st Century, och Convergence Culture 

beskriver tillsammans enligt Eggo Müller något han kallar för deltagardilemma. Å ena 

sidan öppnar ny teknologi för en mer demokratisk mediekultur, där icke professionella 

kan få tillträde och omdefiniera normer och standard. Å andra sidan innebär det ett 

problem då nya outbildade negligerar professionella normer av hantverket, estetisk 

kvalitet och etiska normer. För att upprätthålla status av konstformen finns det många 
                                                
12 Moran, s. 36–38; Patricia Zimmermann, Reel Families. A social History of Amateur Film, 
Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press 1995.  
13 Roger Odin, Le film de famille. Usage prive, usage public, Paris: Éditions Méridiens 
Klincksieck 1995; Amateur Filmmaking: The Home Movie, the Archive, the Web; med flera. 
14 Moran, s. 35, 100–104. 
15 Laurence Allard, ”Une rencontre entre film de famille et film expérimental: Le cinema 
personnel”, i Roger Odin (red.) Le film de famille usage privé, usage public, Paris: Éditions 
Méridiens Klincksieck 1995; m f l. 
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exempel på hur professionella korrigerar amatörer i uttrycken. Artikeln finns i det 

omfångsrika verket The YouTube Reader, som beskriver plattformen utifrån flerfaldiga 

teoretiska infallsvinklar.16 Patrica Langes bok Kids om Youtube: Technical Identities 

and Digital Literacies undersöker och visar ungas verksamhet på YouTube.17 Teresa 

Rizzo, bland annat, sätter Tom Gunnings teori och definition av tidig stumfilm som en 

cinema of attraction i jämförelse med dagens YouTube kultur.18 

 

Närmare det specifika uttrycket på YouTube för uppsatsens ämne har Michael 

Strangelove, professor i kommunikationsvetenskap, skrivit om i boken Watching 

YouTube Extraordinary Videos by Ordinary People. (2010). Han ägnar där ett helt 

kapitel åt vloggar i relation till dagboksskrivande och självbiografier. Boken har gett 

mig en bra översikt på olika teoretiska ingångar och diskussioner främst ur ett 

kommunikationsvetenskapligt/ sociologiskt / filosofiskt perspektiv. Han visar å ena 

sidan teorier som ser YouTube som ett demokratiskt uttryck och en alternativ 

kulturproduktion, å andra sidan hur plattformen inbegrips i en politisk agenda av 

kapitalism och dominanta ideologier. Han menar att Internet är en plats där åskådarna 

måste acceptera vad han kallar en post-kolonial position; självständig men på samma 

gång offer för dominerade krafter.19 Hans mångsidiga aspekter och hänsynstagande till 

flera perspektiv gör boken användbar för mina syften, trots att mer renodlade filmiska 

infallsvinklar, inte får något större utrymme. 

 

Dagbokstematik i essäfilmer var ämnet för min kandidatuppsats och denna tematik 

berör jag även kortfattat här genom Laura Rascaroli och Michael Renov i beskrivningen 

av genrens framväxt och funktion.20 Texter om estetik även nära sammanlänkande med 

dokumentärfilm har av används av Dagmar Brunow, Bjørn Søressen och William 

                                                
16 Eggo Müller, ”Where Quality Matters: Discourses on the Art of Making a YouTube Video”, i 
Pelle Snickars och Patrick Vonderau (red.) The YouTube Reader, Stockholm: National Library 
of Sweden 2009, s.127-128. 
17Patricia G. Lange, ¨Kids om Youtube: Technical Identities and Digital Literacies Walnut 
Creek, CA: Left Coast Press 2014. 
18 Teresa Rizzo, ”YouTube: The New Cinema of Attractions”, Scan: Journal of Media Arts 
Culture 5/2008. 
19 Strangelove, s. 165. 
20 Laura Rascaroli, The Personal Camera: Subjective Cinema and the Essay Film, London: 
Wallflower Press 2009; Michael Renov, The Subject of Documentary, Minneapolis London: 
University of Minnesota Press 2004. 
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Brown.21 En-manna teamet och dagboksfilmen, har som filmform exploderat med 

vloggen. Ett antal artiklar finns skrivna om vloggar som uttryck för jaget och 

konstruktion av identitet till exempel när det gäller kön och sexualitet.22 Jim Walkers 

Rettberg har beskrivit digitala själv-representationer, även ur ett historiskt perspektiv.23 

Andra artiklar är mer inriktade på vloggens kommunikativa, egenskaper, 

uppmärksamhet och ekonomi.24 Det finns även en svensk kandidatuppsats om vloggares 

strategier för att nå uppmärksamhet.25 

 

Två svenska samlingsvolymer diskuterar ett brett register av analogt amatörfilmande i 

Sverige, även utifrån ett filmhistoriskt perspektiv: Skosmörja eller arkivdokument? Om 

filmarkivet.se och den digitala filmhistorien, samt Välfärdsbilder – svensk film utanför 

biografen. Ur denna antologi har jag använt mig av Ingrid Espings undersökning av hur 

svenska jular tar form i analoga amatörfilmer under 1900-talet.26  

 

                                                
21Dagmar Brunow, Remediating Transcultural Memory: Documentary Filmmaking as Archival 
Intervention, Berlin Boston: De Gruter 2015; Bjørn Sørenssen ”Från fluga på väggen till fluga i 
soppan. Om Stefan Jarls ´modstrilogi´ ”, Erik Hedling (red.) Blågult Flimmer: svenska 
filmanalyser, Lund: Studentlitteratur 1998; William Brown, ”Non-cinema: Digital, Ethics and 
Multitude”, Januari 2016, http://www.euppublishing.com/doi/pdfplus/10.3366/film.2016.0006 
(2017-05-22). 
22Maggie Griffith, Zizi Papacharissi, ”Looking for you -An analysis of video blogs”, First 
Monday, 01/05/2010, Vol.15; Kimberly Ann Hall ”The authenticity of social-media 
performance: lonelygirl15 and the amateur brand of Young-Girlhood”, Women & Performance: 
a journal of feminist theory, Vol.25(2), 05/04/2015; Kimberly Hall, ”Selfies and Self-Writing: 
Cue Card Confessions as Social Media Technologies of the Self”, Television & New Media, 
Vol. 17(3), 2016, s.228–242; Michael Lovelock, ”Is every YouTuber going to make a coming 
outvideo eventually? YouTube celebrity video bloggers and lesbian and gay identity”, Celebrity 
Studies, 8:1, 2016. 87-10; Heather Molyneaux et al,”Exploring the Gender Divide on YouTube: 
An Analysis of the Creation and Reception of Vlogs"American Communication Journal, Vol. 
10, No. 1, 2008; Ann Travers, ”Parallel Subaltern Feminist Counterpublics in Cyberspace”, 
Sociological Perspectives, Vol. 46, No. 2, 2003; m f l. 
23 Jim Walker Rettberg, Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and 
Wearable Devices to See and Shape Ourselves, NewYork: Palgrave Macmillan 2014.  
24 Maximiliane Frobenius, ”Audience design in monologues: How vloggers involve their 
viewers”, Journal of Pragmatics 72/2014. s. 59–72; Patrick Vonderau, ”Understanding Orlova: 
YouTube Producers, Hot for Words, and Some Pitfalls of Production Studies”, Screen, Vol 2, 
Issue 2, 2010; m. f.  l. 
25 Linnea Wirstedt, Kampen om uppmärksamhet på YouTube: en fallstudie av vardags-vloggare 
och deras strategier för att nå uppmärksamhet, C-uppsats, Lunds Universitet, 2015. 
26 Mats Jönsson och Pelle Snickars (red.) Skomörja eller arkivdokument: Om filmarkivet.se och 
den digitala filmhistorien, Stockholm: Kungliga Biblioteket 2012; Ingrid Esping ”Bland elaka 
jultomtar och hemstöpta ljus: nedslag i privata julfilmer från 1930-tal till 1980-tal” i Erik 
Hedling, Mats Jönsson (red.) Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen, Stockholm: Statens 
bild och ljudarkiv 2008. 
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Referenser till etablerade filmteorier har jag hämtat ur bland annat ur Film Theory. An 

introduction through the senses av Thomas Elsaesser och Malte Hagener.27 Slutligen 

vill jag också nämna Hartmut Rosas essä om den moderna tidens accelererande, 

Modernitet och identitet. Tre essäer, som jag vid ett par återkommande tillfällen 

refererar till.28  

 

2.2 YouTube och vloggen som videodagbok: Historik och funktion  
 

YouTube är en plattform som har många likheter med TV med både förinspelat och 

livesänt material och som kan visas på samma skärmar som TV. Största skillnaden är att 

åskådaren själv ansvarar för innehållet, och skapar kanaler. De flesta använder ord som 

excess för att beskriva YouTube, vars innehåll är svårt att överblicka. Varje minut läggs 

timmar med material upp på YouTube. Nästan alla mänskliga aktiviteter finns 

representerade här.29 

 

Om YouTube startade 2005, så började dess framväxt långt tidigare. Videokamerornas 

spridning till allmänheten under 80- och 90-talet gav upphov till tillgängliga 

redigeringsrum på skolor, universitet, i studieförbund och när kabel-TV fick utbredning 

även till lokal-TV kanaler. I Frankrike, skriver Laurence Allard, 1995, gör amatörfilmer 

succé på TV, som dokument och video-gag. Han kallar sin samtid för en fas av neo-

television. Neo-television innebär att vanliga rum blir ett interaktivt rum med åskådarens 

möjligheter att medverka och en offentlig plats för privatfilm av vardaglig, intim 

karaktär. Videoproduktion i hem är också attraktivt ekonomiskt för TV-kanaler då 

amatörens bidrag är billigare. Lokal-TV:s framväxt, blev som en mötesplats där 

amatörer mötte professionella och samverkade i produktioner och verkade för en 

demokratisering av mediet.30 Det är svårt att inte dra paralleller till dagens YouTube-

kultur som skulle uppstå tio år senare. 

 

                                                
27 Thomas Elsaesser, Malte Hagener, Film Theory. An introduction through the senses, 
NewYork: Routledge 2010; Leo Braudy, Marchall Cohen (red.) Film Theory and Criticism: 
Introductory Readings, New York, Oxford: Oxford University Press 2009. 
28 Hartmut Rosa, Acceleration. Modernitet och identitet. Tre essäer, Göteborg: Bokförlaget 
Daidalos AB 2013. 
29 Strangelove s. 7, 8 och 23. 
30 Allard, s.163–166 och 173–174. 
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År 2006 köptes YouTube upp av Google. Målet för Google är att skapa ekonomisk vinst 

i systemet.31 YouTube är en plats för tävlan och kamp om uppmärksamhet som vilken 

kapitalistisk marknad som helst.32 Ett klipp kan efter högt antal visningar ge ekonomisk 

avkastning, vilket, enligt Strangelove, för många är en attraktiv aspekt. Det är en plats 

där amatörer kan ha inflytande över hur saker tolkas och representeras, och där en aktiv 

åskådarkultur kan florera. Att lägga upp en egen video på YouTube betyder i praktiken 

inte nödvändigtvis mer visningar än vad en analog film hade fått i vardagsrummet med 

vänner och familj. 60 % av alla videos visas under 10 gånger.33 Men möjlighet till 

berömmelse finns. På detta sätt inrymmer YouTube en, vad Jens Schröter kallar 

audiovisual desire, som underställs en vinstdrivande ideologi.34 

 

YouTube används både som ett bibliotek och ett arkiv, men är en databas. Databasen 

har inget bevarande uppdrag, identifierar inte ett objekt eller värdesätter det. 

Söksystemet saknar arkivets logik, och det är svårt att navigera i innehållet eller få en 

översikt. Istället föreslår ett automatiserat system ”relaterade” videos som bygger på 

åskådarens aktiviteter och populära klipp. Systemet ger ett personligt ändlöst, upplägg 

av populära filmer. För att en video ska synliggöras av systemet krävs utöver popularitet 

att uppläggaren taggat och index:at videon på ett varierat sätt.35 Klipp med få visningar 

är svåra att hitta, subkulturer på YouTube tenderar bli osynliga.36 En YouTube besökare 

slutar därför oftast med att se de mest populära klippen.37 

 

I kommentarsfältet kan innehåll, estetik och etik komma att diskuteras och genom 

möjlighet att flagga, kan YouTube besluta att dra bort en video. Detta sker om det 

strider mot YouTubes allmänna regler. Kortfattat innebär detta att innehåll inte få vara 

pornografiskt, våldsamt, hatiskt, hotfullt, uppmuntra till skadligt beteende eller strida 

                                                
31Pelle Snickars and Patrick Vonderau ”Introduction”, i Pelle Snickars och Patrick Vonderau 
(red.) The YouTube Reader, Stockholm: National Library of Sweden 2009, s. 9-10. 
32 Jens Schröter ”On the Logic of the Digital Archive”, i Pelle Snickars och Patrick Vonderau 
(red.) The YouTube Reader, Stockholm: National Library of Sweden 2009, s. 342. 
33 Strangelove, s. 4, 6, 7 och 126. 
34 Schröter, s. 341. 
35  Frank Kessler och Mirko Tobias Schäfer, ”Navigating YouTube: Constituting a Hybrid 
Information Management System ”, i Pelle Snickars och Patrick Vonderau (red.) The YouTube 
Reader, Stockholm: National Library of Sweden 2009, s. 275-277, 281, 282 och 287. 
36 Schröter, s. 342. 
37 Gunnar Iversen, ”An Ocean of Sound and Image:YouTube in the Context of 
Supermodernity”, i Pelle Snickars och Patrick Vonderau (red.) The YouTube Reader, 
Stockholm: National Library of Sweden 2009, s. 352. 
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mot upphovsrätt.38 På så sätt regleras innehållet av systemet själv i kombination med 

deltagarna själva.  

 

Vloggar, enligt Strangelove, kan ses som videodagböcker som i sin tur tillhör en genre 

av confession-video, som fick utbredning med videokameran och delar egenskaper med 

etnografisk film, dokumentärer, personlig konstfilm och reality-TV.39 En dagbok, menar 

Rascaroli, kan beskrivas som ett uttryck som befinner sig i ett eget rum mellan litteratur 

och historia, det privata och det offentliga och mellan det subjektiva och objektiva. 

Formen är tätt sammansvetsat med det marginaliserade och därmed också med en 

marginaliserad erfarenhet. En dagbok kan innehålla både talad och skriven text, 

fotografi, brev och den heterogena formen gör att den lätt kan ta olika uttryck.40 

Videodagböcker på YouTube kan ses som den moderna privata filmens 

sammansmältning i kommersiell struktur, i vilken den tar ny symbiotisk skepnad och 

som också, med lätthet, migrerar till andra mediala former. 

 

I västerländsk tradition började dagboksskrivande som en religiös och spirituell själv-

examination genom präster och nunnor.41 I slutet av 1500-talet ökade intresset för 

individen, vilket sig tog uttryck i målade självporträtt och litterära biografier.42 Vid 

denna tid konstaterade Michel de Montaigne, som myntade begreppet essä, att det var 

mer accepterat att rita sig själv än att skriva om sig själv.43 Även idag anses ofta 

vloggandet som något narcissistisk och självcentrerad, vilket främst gäller unga 

kvinnors uttryck.44 Enligt Rettberg, handlar det om att unga kvinnor bryter sig loss från 

en tradition av tystnad. Hat och drift med dessa personer handlar, i linje med filosofen 

Michel Foucaults tankegångar om vem som har rätt och att uttrycka sig i det offentliga 

rummet.45 

 

Under 60-talet kunde den franska dokumentärfilmaren Jean Rouch med filmen 

Cronique d´un été (1961) visa, hur kameran kunde användas som ett psykoanalytiskt 

verktyg genom att på samma gång vara en spegel åt den filmande som ett fönster mot en 
                                                
38https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/sv/communityguidelines.html (2017-05-22). 
39 Strangelove, s. 72. 
40 Rascaroli, s. 115 och 116. 
41 Rettberg, s. 2-4. 
42 Rascaroli, s. 170. 
43 Rettberg s. 2-4. 
44 Lange, s. 68. 
45 Rettberg s. 18. 
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yttre värld och omgivningens blick. Kameran blev för Rouge ett glas med dubbel 

funktion. Detta blev ett historiskt ögonblick för kameran som instrument för bikt och 

bekännelse, menar Renov. Videokameran möjliggjorde också att den filmade kunde 

vara ensam i rummet med kameran och bli ett öga som ser och ett öra som lyssnar. 

Under 90-talet kom kameran i allt större utsträckning att användas för offentliga, inre 

bekännelser, både i alternativ film och TV.46 Reality-TV har flyttats ut på YouTube 

genom vloggkulturen. Titlar som Sanningen om mig själv, Saker ni inte visste om mig, 

florerar framgångsrikt. 

 

Foucault har belyst hur det västerländska samhället har skapat en kultur av bekännelser 

och bikt. Att bikta sig har alltid haft en renande funktion, men kräver en någon som 

lyssnar, som kan försona och trösta eller döma.47 Sociologen Hartmut Rosa anser att 

denna massiva explosion av bekännelser handlar om ett krav som individen har att 

arbeta med sig själv, ett tvång att blicka inåt i avsaknad av svar från det som omger 

oss.48 

 

Med denna bakgrund och genomgång av relevant forskning kommer jag i nästa avsnitt 

att fördjupa aspekter genom konkreta exempel ur vloggkulturen, samt förankra 

densamma i filmhistorien, filmproduktion och teorier.  

 

3  Analys 
 
3.1 Home movies flyttar hemifrån 
 

Hem, familj och rituella högtider är centrala teman i home movies. Jul är kanske den i 

Sverige mest firande rituella högtiden och som samtidigt förknippas med hem och 

familj. I detta avsnitt kommer jag undersöka hur julen gestaltas i några svenska vloggar 

i en estetisk och tematisk jämförelse främst med home movie-genren. Den estetiska 

jämförelsen inbegriper även traditioner av främst dokumentärt berättande. Som underlag 

använder jag mig även av Ingrid Espings undersökning om jul i svenska, privata, 

amatörsmalfilmer under mellan 1930- till 80-talet.49 

                                                
46 Renov, s. 195, 197, 198 och 206. 
47 Ibid, s. 192 och 193. 
48 Rosa, s. 78. 
49 Esping, s. 304. 
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Utövandet av amatöraktiviteter uppstod i samband med massiva sociala och 

ekonomiska förändringar i västerländsk kultur i slutet av 1800-talet. Amatör-

praktiserandet handlade om att människor uppmuntrades att utveckla och förändra sig 

själva.50 Tidiga home movies från 20- och 30-talet gjordes av relativt välbärgade 

familjer. Det är först 1935, med introduktion av 8-mm film, och ännu mer efter 1965 

med billig Super-8 film, som andra sociala klasser kom att bli representerade i home 

movies. Barn och familjer har alltid varit närvarande som viktiga motiv, men under 50-

talet blandades detta tema med en ideologi om den enade familjen.51 Fadern visar sig 

producera dubbelt så många filmer som modern under tidigt 60-tal. Om hemmet var en 

privat plats för fritid och konsumtion och associerad med kvinnan, så var världen 

utanför, arbetslivet, det professionella, mannens område. Fritiden innebar att dessa 

sfärer kunde mötas och förenas. Familjen och kärnfamiljen blev en logisk och social 

struktur mot alienering och isolering. Amatörfilmandet blev en aktivitet som engagerade 

hela familjen, och hyllade gemenskap och lycka.52 Denna ideologi om familjen 

uttrycktes och spreds i manualer och reklam kring amatörfilmning.53 

 

Jultraditionen har rötter i en fornnordisk tid då man under den mörka perioden 

anordnade midvinterblot.54 Likt många andra svenska högtider har denna tradition sedan 

förenats med kristendomen. Julen har varit ett återkommande tema inte bara i home 

movies; sedan filmhistoriens begynnelse har dess rekvisita och symbolik används i 

många olika genrer: västern, action, skräck och porrfilm.55 

 

Trots att de smalfilmer som Esping undersöker sträcker sig under en lång tidsperiod är 

de ganska likartade. De reproducerar ideal om familjens heliga gemenskap, 

kameramannens dröm om julen, men visar aldrig det julen också kan vara; ensamhet, 

besvikelse, köphysteri, frosseri, alkoholism och alienation.56 Den korta avhuggna 

estetiken i S-8 formatet, scener utan början eller slut visar ett tillstånd där det inte 

                                                
50 Zimmermann, s. 10. 
51 Susan Aasman, ”Le film de famille comme document historique”, i Roger Odin, Le film de 
famille. Usage prive, usage public, Paris: Éditions Méridiens Klincksieck 1995, s. 109, 103 och  
104. 
52 Zimmermann s. 123, 132 och 133 
53 Moran s. 45. 
54 Esping s. 303. 
55 Ibid. 
56 Esping, s. 315-317. 
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händer så mycket. Detta tillstånd kan i efterhand få betydelsen lycka. Kameran fångar 

den flyktiga tiden och lyckan, skriver Eric de Kuyper. Tillstånd av lycka kan inte enkelt 

gestaltas i en narrativ struktur. I fiktionsfilm kan det ske genom musik och dans. Det 

handlar inte bara om att fånga lyckan utan också att visa den för andra, förmedla att den 

en gång fanns.57 

 

Videons inträde på marknaden under 80- och 90-talet fick konsekvenser för kamerans 

tillgänglighet men förändrade också delvis innehållet i filmerna. Även om home movies 

i video format, som Moran benämner home videos, delar och förenas av gemensamma 

rituella funktioner så finns det också skillnader som har med olika teknologi att göra, 

menar Moran. Enligt Moran var inte videon revolutionerande; den ökade endast 

möjligheterna att representera i en större skala de sociala intentioner och ideologier från 

hem som redan fanns i kulturen. Mer transparent som verktyg kunde videon bättre 

smälta in i vardagen. Den kom att inte bara skildra födelsedagstårtan utan även tårar och 

tristess. Videon förmedlade en mer tydlig live-känsla genom att man faktiskt kunde se 

direkt vad som spelades in, medan filmens framkallningsprocess skapade en 

tidsförskjutning och en mer högtidlig visningssituation. Den ökade förekomsten av 

alldagliga händelser som när folk förbereder mat, talar i telefon eller ser på tv, kan 

härledas till ekonomiska och tekniska förändringar – man filmar mer slösaktigt, i sämre 

ljusförhållanden – men har också att göra med rådande värderingar för vad som var 

lämpligt att visa. Till exempel förekommer sällan sexscener, dödsceremonier eller gräl i 

home videos avsedda för familjen. Däremot noterade Moran, att amatörpornografi, 

terapeutiska och till-minne-av-filmer tycks med videon gräva ny mark, vilket visar att 

förändringar i familjevärderingar verkar gå hand i hand med teknologiska förändringar, 

om de inte rent av bestäms av dem.58 

 

Zimmermann noterade på 90-talet hur videons tillgänglighet kunde föda omvända 

roller; barn som filmar vuxna. Att videon kunde få andra värderingar att träda fram, som 

när homosexuella rörelser använder amatörkameror för att attackera en, i tidigare former 

av amatörism, privilegierad heterosexualitet.59 Med dagens kameror som ryms i 

mobilkameran har många familjemedlemmar tillgång till kameror alla timmar på 

                                                
57 Eric de Kuyper, ”Aux origines du cinéma: Le film de famille ” i Roger Odin (red.) Le film de 
famille. Usage prive, usage public, Paris: Éditions Méridiens Klincksieck 1995, s. 14-15. 
58 Moran, s. 40-43. 
59 Zimmermann, s. 153-154. 
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dygnet. Man kan också märka att tidigare tabun att filma det intima och privata inte 

längre är giltiga. Strangelove noterar att en enkel sökning på YouTube visar att det finns 

gott om filmer med människor som kräks. Egenartade beteenden i en home movie i dag 

uppmuntras i en kultur som bygger på tävlan och kamp om uppmärksamhet. Sådana 

handlingar kopieras vilt. Den nya gruppen av barn som filmar har även gett upphov till 

otaliga videos som cirkulerar på YouTube utan föräldrars vetskap. Det kan vara fulla 

föräldrar, bråkande föräldrar och så vidare. YouTube har gett hem åt Amerikas 

sorgligaste home movies konstaterar Stangelove.60 

 

Sorgliga är också många av julberättelserna i vloggar. Samtliga vloggare som jag tar 

upp i den här undersökningen, uttrycker ett problematiskt förhållande till julfirande. Det 

kan ha att göra med att julen är en högtid som medialiserats för barn och den enade 

familjen, vilket inte alltid motsvarar hur familjer ser ut idag. Ingen av vloggarna är barn 

eller har egna barn. Precis som Esping kan jag konstatera att julen tas fortfarande på 

högsta allvar, det är inget man skrattar åt.61 

 

Den kommersiella julen introducerades på 1920-talet och i början av 60-talet märks det 

tydligt att modernitetens utveckling står i fokus. Kommersen skildras som något 

positivt, barnen drömmer sig in i skyltfönstren.62 Chalfen, bland många, har identifierat 

home movies som en hyllning till privatkonsumtion.63 Mer fritid och bättre ekonomi 

ledde till att man investerade i bättre filmutrustning.64 Dagens vloggare kan oftast 

utnyttja den teknik som finns i svenska hem – en mobiltelefon – för att skapa sitt 

innehåll; ekonomin är inte en förutsättning. Det är snarare konsumtionen, och 

möjligheten att visa att man är en konsument och kan bli konsumerad, som är en 

förutsättning för vloggens överlevnad. Tova Helgesson säger i en vlogg att hon begärt 

att få sponsrade julklappar så hon kan göra en video som visar paketöppning; utan paket 

blir det ingen video.65  

 

                                                
60 Strangelove, s. 28 ,48, 50 och 59. 
61 Esping, s. 305. 
62 Esping, s. 308–311. 
63 Carina Sjöholm, ”Smalfilm som semesterminne” i Erik Hedling, Mats Jönsson (red.) 
Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen, Stockholm: Statens bild och ljudarkiv 2008, s. 
294. 
64 Zimmermann, s.114-116. 
65DOM FETASTE JULKLAPPARNA EVER TRUST ME !!! (Tove Helgesson, 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=6SvgBBLE5BU (2017-05-25). 
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Konsumtionen är en del av identiteten och kan liksom själv-representationen ta sig både 

positiva och negativa uttryck. I ”Marabou har hört mina böner!! The 

MarabouChokladhus tag” skildras Tova Helgesson lycka över att hon fått chokladpaket 

på posten från företaget, då choklad får henne att glömma alla problem.66 Therese 

Lindgren visar i vloggvecka: MIN JUL att hennes konsumtion har tagit sjukligt uttryck 

genom att frysa en blick på sig själv, och benämna den som galen. Därefter fylls 

bildrutan av alla produkter hon köpt på nätet samma natt.67 Tova Helgesson gör ett 

samarbete med partykungen även i FETASTE JULKLAPPARNA EVER #2.68 Själva 

varan i sig är inte så intressant och hanteras vårdslöst. Hon kastar varor och 

omslagspapper fritt. En snarlik aggressiv inställning till konsumtion kan läsas när en 

papperstomte slås sönder med batong så popcorn flyger ut överallt. 

 

Hartmut Rosa menar att vårt förhållande till en vara idag inte handlar om att knyta 

relation. Bara ett fåtal varor behåller vi länge, vilket skapar en likgiltighet för dess 

innehåll.69 Köp och släng-kulturen förvandlas till tidsfördriv och blir också till 

underhållning genom vloggar. Liknade känsla infinner sig i varuhuset med Jocke och 

Jonna ❊ Fira Jul Med Jocke & Jonna ┃Avsnitt 1 ❊.70 All möjlig juldekor åker 

likgiltigt ner i vagnen, även den dyraste plastgranen. Diskussion om varans pris och 

form är tämligen frånvarande. Mer trolig tolkning är att videon skildrar två filmarbetare 

som snabbt måste ha rekvisita till en serie kommande julvideos. Konsumtionen är 

således en förutsättning för vloggens fortskridande. 

 

Esping noterar att man anstränger sig i smalfilmerna, för att visa ett snöklätt landskap, 

så fort julen uppvisar lite snö.71 Det är ytterst sparsmakat med exteriörer i de julvloggar 

jag undersökt. Jocke och Jonnas julfirande visar en köpmarknads sterila exteriörer i ett 

industriområde, samt från bilfönstret, ett grådisigt landskap med långa bilköer. Även 

                                                
66 Marabou har hört mina böner!! The MarabouChokladhus tag (Tova Helgesson, 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z4ntrvS_NHQ (2017-05-25). 
67 vloggvecka: MIN JUL (Therese Lindgren 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=eLEXNz3pRXE (2017-05-25). 
68 FETASTE JULKLAPPARNA EVER #2 (Tova Helgesson, 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=pg3ZO9DyqAE  (2017-05-25). 
69 Rosa, s. 84-88. 
70 ❊ Fira Jul Med Jocke & Jonna ┃Avsnitt 1 ❊. (Jocke och Jonna, 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=0u-Kz72ak8s  (2017-05-25). 
71 Esping, s. 311. 
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världen utanför hemmet presenteras som nära sammansvetsad med konsumtion. Väl 

hemma sprejas plastgranen vit.72 

 

Therese Lindgrens drygt 11 minuter långa vloggvecka: MIN JUL visar att gemenskap 

och glädje bor i det digitala formatet lika väl som i det analoga. Hon säger, att om hon 

tidigare inte varit ”ett fan av julen”, nu har ändrat inställning så att det inte ska handla 

om presenter och julstämning utan istället om mat, vegansk mat. Bilderna visar mig 

dock att det utöver mat likaledes handlar om presenter och julstämning. Samma lust, 

som Esping beskriver att smalfilmer uttrycker för ritualen, dekorationer och julens 

delikatesser,73 finns även här. Therese Lindgren slår in, visar, tar emot och diskuterar 

presenter innan julen avrundas med en vidlyftig konsumtion. Familjemiddagar avverkas 

i rasande fart. Många människor tätt tillsammans, skratt, leenden, i högt sammansatt 

tempo, med juldekor och julklappar skapar ett koncentrat av julstämning. Upplevelsen 

av gemenskap har också att göra med hur middagarna med släkten filmas. Med kameran 

nära hennes egen kropp, befinner sig därför åskådaren tillsammans med både Therese 

Lindgren och hennes släkt. Bilderna som filmas med handkamera eller på selfie-stativ, 

skapar en känsla av kroppslig medverkan. 

 

Under 40- och 50-talet publicerade den amerikanska avantgarde-filmaren Maya Deren 

texter där hon argumenterade för den rörliga kroppen och den lättare utrustningen. Med 

lätt utrustning, utan skådespelare och i autentiska miljöer, kunde amatörfilmen vara en 

demokratisk möjlighet.74 Att låta en kamera vara ”en fluga på väggen” eftersträvades i 

dokumentärfilmsrörelsen Direct Cinema som växte fram under 60-talet, för att ge ett 

mer äkta intryck.75 Idag är den lilla kameran på väggen, snarare mer förknippad med 

övervakning än att fånga det naturliga, således används andra metoder. 

 

Therese Lindgren problematiserar inledningsvis en etisk konflikt med att filma 

familjemedlemmar, som kanske inte vill vara med på bild, och hur ”stelt ” det då också 

kan bli, vilket motiverar hennes val att istället mer utgå från sin egen närvaro. ”Som en 

fluga i soppan” beskriver filmvetaren Bjørn Sørensson den metod som i den parallella 

franska grenen av Direct Cinema; Cinema Vérité utvecklades med filmare som Jean 

                                                
72 ❊ Fira Jul Med Jocke & Jonna ┃Avsnitt 1 ❊. 
73 Esping, s. 305 och 310. 
74 Zimmermann, s.129-130. 
75 Sørenssen, s. 148-149.  
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Rouch och byggde på en högst delaktig, interagerande regissör.76 Therese Lindgren 

adresserar sig direkt till kameran och talar till åskådaren, vilket skapar en känsla av 

närvaro, att man får vara med henne, ett här och nu. När det blir tyst förklarar hon 

viskande för oss vad som händer. Hon använder sig växelvis av en välkomponerad, 

ljussatt komposition i form av en synk-bild, medan familjebesöken präglas av en estetik 

och en klippning som hör mer hemma i home movie-genren och ett amatörs arbetssätt. 

Therese Lindgren kan ge professionellt intryck men väljer att inte alltid göra det. Denna 

kontrast skulle kunna bland annat förklaras med att, enligt Kimberly Ann Hall, 

autenticitet är ett av huvudvärdena på sociala medier och plattformar som Youtube; det 

används i dess marknadsföring och även av användarna själva.77 

 

När amatörfilmer används i TV eller i professionella filmer handlar det oftast om att 

förstärka sanningshalten i bilderna, att man ska tro på dem, utan att ifrågasätta deras 

påstående eller sanningshalt, menar Odin. Liksom den funktion familjefilmer i 

efterhand tillskrivits: att stärka familjen som helhet, visa att den finns, inte ifrågasätta 

den. Åskådarens kritiska hållning reduceras genom estetiken och tolkar filmen som 

närbesläktad med det autentiska och sanna.78 Det spontana med en till synes oplanerad, 

icke-konstruerad estetik ger sken av att bara fånga verkligheten som den är. En estetik 

som inte bara är vanlig i dokumentärfilm. I amatörpornografi kan denna aspekt bli 

central för dess attraktionskraft.79  

 

William Brown använder sig av begreppet non-cinema. Non-cinema är ett motstånd till 

det perfekta, till mainstream-filmens ljus, kända skådespelare och effektiv klippning. 

Det är ett icke-kapitalistiskt alternativ till den påkostade filmindustrin. I den digitala 

eran en reaktion på super-cinema, det vill säga den digitala filmen som tillverkas i 

datorn. Non-cinema har enligt Brown funnits i hela filmhistorien och haft en befriande 

uppgift. Den har uppstått i marginella rörelser utan för periferin och gett mörker – det 

vill säga suddighet, skakiga bilder och osynliga människor –  ett värde. I filmrörelser 

                                                
76 Ibid, s. 160–161. 
77 Hall, ”The autenticity of social-media performance”, s. 130. 
78 Odin, ”The Home Movie Space of Communication”, s. 25–26. 
79 Mariah Larsson,”Det förbjudnas cinéma vérité: amatörpornografi på Internet ”, i Erik 
Hedling, Mats Jönsson (red.) Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen,Stockholm: Statens 
bild och ljudarkiv 2008, s. 414. 
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som kallats för counter-film, imperfect cinema eller third cinema med mera av andra 

teoretiker.80 

 

Genom skavanker och brister i non-cinema hamnar tekniken i förgrunden för 

upplevelsen, den synliggör arbetskraften och apparaturen bakom genom tvära klipp eller 

dålig bildkvalitet. Paradoxalt nog förbättrar dessa aspekter känslan av realism, då vi kan 

se och höra hur filmen är gjord.81 Ibland används ordet reflektivt filmande, när 

filmprocessen kommer i förgrunden, vilket introducerades av Dziga Vertov på 20-

talet.82 Idag vanligt förekommande i dokumentärer och vloggar.  

 

Denna estetik går att skönja även i Sofia Johanssons 25 minuters långa video Min släkt 

slängde ut mig på julafton | STORYTIME.83 Videon består främst av en och samma 

bildvinkel, som klipps genom vad som kallas för jumpcuts. Bildsekvensen hoppar också 

till ibland av små bildvinkel justeringar. I bakgrunden ett ser man hela rummet och en 

obäddad säng. Sofia Johannson berättar inför kameran hur hon blev utkastad på julafton 

av sin mammas sambo, som tidigare misshandlat henne, och hur hon tvingats tillbringa 

julafton på hotellrum. Ett inklipp av ett handhållet vittnes-dokument från hotellrummet 

visar Sofia Johansson i närbild som tårögd berättar att det är julafton. Förväntningarna 

hur en jul bör vara uttrycks och förstärker sorgen. 

 

Till skillnad från Therese Lindgrens vloggvecka: MIN JUL skildrar denna video både i 

ord, bild och med kompletterande texter en ensam kvinna. Den enda levande varelse 

som därutöver syns i bild är mot slutet hennes katt. Hon avslutar med att säga att hon 

inte har någon annan familj än katten. Vidvinkelobjektivet gör det tomma rummet större 

och förstärker ensamheten som gestaltas dubbelt i bild och ord. Flera personer i samma 

rum, eller närvaron av utomstående filmare, hade inte gett samma effekt. Även Jocke 

lämnar Jonna i Vlogg┃Jag hatar julen! och går in i ett eget rum för att berätta om hur 

dåligt han mår på julen, då han påminns om svek från sin familj.84 

 

                                                
80 Brown, s. 109 och 115-116. 
81 Brown, s. 123-127. 
82 Sørenssen, s. 160-161. 
83 Min släkt slängde ut mig på julafton | STORYTIME (Sofia Johansson, 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=Cex7iA7ycDE (2017-05-25). 
84 Vlogg┃Jag hatar julen! (Jocke och Jonna 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=MiztRuLwDfI (2017-05-25). 
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Jultomten, som oftast uppträder med mask, kan också enligt Esping spåras till den 

svenska kulturens gårdstomte som tillskrivs både onda och goda egenskaper. I repliken 

”Finns det några snälla barn?” är också denna dubbla och hotfulla underton inbakad. 

Även julbocken som ofta återfinns i svensk dekor, är en varelse som kunde uppträda i 

olika skepnader och bestraffa barn med käpp.85 Den elaka julbocken förstörde Sofia 

Johanssons jul. Liknade ritual av bestraffning eller utfrysning vittnar Jocke om.86 Den 

finns en underliggande dramatik i julen som kan kopplas till ritualen i sig, utöver de 

förväntningar på gemenskap som medialiserats genom home movies bland många 

former. I vloggars narrativa utformning kan dramatiken, utnyttjas på ett sätt som inte de 

ljudlösa smalfilmerna tillät. 

 

Det ljudlösa, fragementariska och icke-narrativa inslaget i privatfilmer på S-8 har gjort 

att formatet idag används i andra filmer – fiktion, konst- eller dokumentärfilm – för att 

framställa något förflutet, nostalgi, lycka, drömmar eller minnen. Marie-Thérèse Journot 

har argumenterat för att det är avbrotten, hålen i de korta avhuggna bilderna samt det 

ljudlösa som tvingar åskådaren att själv fylla i det som saknas, använda egen fantasi.87 

Eller som Esping uttrycker det: den icke-narrativa estetiken väcker egna associationer.88 

Denna form kan man naturligtvis återskapa i digitalfilm med associativ klippning, 

musik med mera, men tycks inte tillämpas i julvloggar i någon högre utsträckning. Det 

autentiska tycks komma första hand, en känsla av ett här och nu. Det digitala formatet 

har också, som Journot hävdat om videoformatet, mer associerats till det realistiska och 

verkliga.89 Att home movies i VHS-format idag kan ge en liknande nostalgisk 

upplevelse som S-8, visar att betydelsen av formatet också är beroende av tiden, och den 

betydelse som man i efterhand tillskriver den. 

 

Däremot skulle jag vilja argumentera för att vloggens vanligaste uttrycksform – det 

talade ansiktet – fungerar på ett liknande, aktiverande sätt som privata smalfilmer: 

åskådaren måste själv skapa bilder som inte finns. När jag i minnet återkallar sekvensen 

av julhandel med Jocke och Jonna i varuhuset ser jag exakt de presenterade bilderna 

                                                
85 Esping, s. 313-314. 
86 Vlogg┃Jag hatar julen! 
87 Marie-Thérèse Journot, ” Le film de famille dans le film de fiction. La famille ´restaurrée´ ? ” 
i Roger Odin, Le film de famille. Usage prive, usage public, Paris: Éditions Méridiens 
Klincksieck 1995, s. 150-152. 
88 Esping, s. 306. 
89 Journot, s.161. 
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framför mig. Däremot skapar minnet av Sofia Johanssons monolog bilder som inte alls 

är gestaltade i bild; bilresan, huset, släktingarna, klänningen; listan kan göras lång. 

Denna muntliga berättartradition sammansmälter på så vis, skulle jag vilja påstå, med 

den moderna åskådarens möjligheter och vilja att vara delaktig.  

 

Esping upplever en etisk problematik att skriva om människor och filmer som var 

avsedda att visas i ett privat sammanhang. Dokumentärfilmare konfronteras ständigt 

med etiska frågeställningar. På YouTube och sociala medier tycks en friare form härska. 

Sällan, påpekar Strangelove, finns ett konsekvenstänkande för vad som kan hända när 

ett minne hamnar i händerna på en publik och kan omskapas, få hatkommentarer. Hur 

konsekvenserna av det kan påverka individens framtid.90 Samtidigt har också regler 

upprättats för att motverka detta: Föräldrars godkännande krävs ofta för publicering av 

bilder på barn. Det har blivit förbjudet att smygfilma i hem. Långt mer utlämnad är 

Sofia Johanssons släkt, vilket också är hennes avsikt. På något sätt tycks det vara värre 

att förekomma på bild än att bli föremål för någon annans berättelse. Att få säga vad 

man vill tycks vara mer självklart än att få filma vad man vill. Detta skulle kunna 

argumentera för, i linje med André Bazin, att filmen och fotografiet har en privilegierad 

position i förhållande till verkligheten i jämförelser med andra uttryck.91 

 

Att göra film om hem och familj kan ses enligt Moran som ett sätt skapa en narrativ 

konstruktion av familjen och personliga berättelser men också som ett sätt för individen 

att sätta sin egen historia ett större sammanhang.92 Detta större sammanhang,  

har jag visat i dessa vloggar, kan handla om konsumtionens nödvändighet som en 

förutsättning för vloggens och därmed vloggarens existens. Ett annat sådant 

sammanhang jag utläser handlar om att ha eller inte ha en familj. Sofia Johansson 

definierar sin familj som en brist. Hennes kommunikativa agerande med åskådaren i det 

ensamma rummet väcker många kommentarer i svarsfältet som tröstar henne med 

kommentarer som ”Du har alltid oss, vi är din familj. Du har en stor familj 17 tusen!! 

Vi sviker aldrig dig och du kan alltid prata med oss! Älskar dig ❤ och ”Vi är din 

familj, din youtube familj ❤❤❤❤❤” 

                                                
90 Strangelove, s. 52-58. 
91 André Bazin, ”The Onthology of the Photographic Image” och ”The myth of Total Cinema” i 
Leo Braudy, Marchall Cohen (red.) Film Theory and Criticism: Introductory Readings, New 
York, Oxford: Oxford University Press 2009, s.159-166. 
92 Moran, s. 60-61. 
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Deltagande i en online-community, gemenskap på nätet, leder till en psykologisk känsla 

av tillhörighet menar Strangelove. Trots att undersökningar har visat att man kan bli 

djupt engagerad och utveckla personliga relationer i online-gemenskaper, så ses ofta 

dessa relationer som underställda relationer i vanliga världen. Virtuella relationer kan 

visserligen stjäla tid från exempelvis familjen, men människor som är aktiva online med 

andra människor är också ofta även aktiva offline, visar undersökningar. Det är en värld 

som är allt mer sammanflätad och interagerar med vår existens i det vanliga livet. 93 

 

Therese Lindgrens julmiddag som består av en serie julmiddagar, skulle kunna ses som 

ett resultat av det Hartmut Rosa kallar för seriell monogami, alltså en beteckning för hur 

våra relationer till varandra i modern tid präglas av tvåsamhet men samtidigt också 

utbytbarhet, precis som mycket annat: yrke, föremål, idéer i ett allt högre tempo till 

skillnad från tidigare generationers förhållanden.94 Familjen är inte längre en enhet, som 

i 1900-talets julfilmer, utan skildras som splittrad. Det tycks inte heller vara möjligt att 

ena före detta par, olika familjer och generationer till en enda julmiddag. Istället avlöser 

den ena middagen den andra, då ingen heller vill vara ensam. Denna pluralism kan både 

berika individen men även skapa en känsla av splittring.  

 

På samma sätt skulle man kunna beskriva den gemensamma kulturen, som tidigare 

förenades i ett mindre utbud av TV-kanaler eller filmer, men som dagens internetkultur 

gör fragmentiserad.95 Få individer har samma referenser, särskilt mellan åldersgrupper, 

vilket borde få konsekvenser för hur vi föreställer oss den gemenskap vi lever i. Den 

nationella identiteten har kompletterats och delvis ersatts av andra gemenskaper: 

regionala, transnationella och lokala identiteter. På internet skapas virtuella 

gemenskaper, YouTube familjer som sammanlänkas genom gemensamma referenser. 

Dessa gemenskaper bygger inte som traditionella familjer på en gemensam kollektiv 

erfarenhet, utan på gemensamma erfarenheter av en vloggares liv, en vanlig form 

genom historien i religiösa och politiska grupper. 

 

Therese Lindgren uppmuntrar alla som är ledsna över att inte ha en familj att istället 

räkna vilka som helst till sin familj, och uppfinna en ny familj. Jocke argumenterar 

                                                
93 Strangelove, s.103-104 och 135. 
94 Rosa, s.13 och 88. 
95 Strangelove, s. 167-168. 
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också för att blodsband inte behöver betyda familj. Går det lika bra med en YouTube 

familj? Minnet av sveket från den verkliga familjen lämnar inte Jocke, trots att Jonna 

finns. Inte heller Sofia Johansson. Therese Lindgrens potentiella möjlighet att få egna 

barn visualiseras med den frekvent avklädda pojkvännen i sängen, att skaffa en annan 

familj får ett dubbelt budskap. Jonna ställer fram en vitamindryck. Drick så vi kan få 

barn, säger hon till Jocke. Drömmen om en familj är lika starkt förankrad i film nu som 

då.  

 
3.2 Videodagboken och the Real Me: Saker ni inte visste om mig  
 

Kännetecknade för många vloggare på YouTube är att de på samma kanal både 

behandlar yta och mask inför omvärlden, genom smink och kläder och samtidigt något 

mer personligt i form av en bekännelse, i enlighet med Renovs definition av 

videokameran som instrument för bikt.96 I det här avsnittet ska jag studera vloggar som 

själv-representationer. Vloggar som utgår från det egna livet likt en dagbok eller ett 

dokumentärt självporträtt, samt visa hur dessa, enligt Hall, hämtar sitt värde genom att 

understryka det autentiska, trovärdiga eller skenbart sanna,97 med hjälp av fler metoder 

än med den home movie-estetik jag beskrev i förra avsnittet. 

 

Inom filmteori är autenticitet ett omstritt ord. Filmens ontologiska koppling till 

verkligheten, som Bazin beskrivit,98 har också ifrågasatts. Postmodernister som Jean 

Baudrillard, menar att individens erfarenhet av verklighet är oväsentlig, individen är i 

stället ett resultat av den struktur som den ingår i. Andra, till exempel feministiska 

teorier, ser jaget som verklighetens ursprung och därmed en giltig individuell erfarenhet 

och källa för kunskap. Liknande diskussion gäller för självbiografier, dagböcker och 

självporträtt. Kritiker, likt Mary Evans, har visat på omöjligheten i att visa sitt sanna jag 

och menar att självbiografin snarare är en fiktiv genre, då berättaren är konstruerad av 

den sociala rollen.99 Mer intressant än att utreda sanningshalten i det autentiska kan 

därför vara att titta på vloggaren förhåller sig till denna samt framhäver autentiska drag.  

 

                                                
96 Renov, s. 197-198. 
97 Hall, ”The authenticity of social-media performance”, s. 130. 
98 Bazin, s.159-166. 
99 Strangelove, s.78. 
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Therese Lindgrens bekännelsevideo Om min alkoholism handlar om hennes problem 

med alkohol och hennes panikångest. Med kameran på stativ sitter hon på sin säng i 

sovrummet, och talar in i kameran. Videon är 25 minuter lång men innehåller bara ett 

klipp, i form av ett jumpcuts. Det oklippta skapar utrymme för det spontana, vilket hon 

själv också framhåller, när hon påpekar avsaknad av manus.100 Det oplanerade 

upplägget kan också läsas som autentiskt genom att det påminner om en verklig 

situation.  

 

Denna signifikativa bilden för en vlogg, kallas även en talking head.  Redan på 30-talet 

förekom berättarformen i en dokumentärfilm, Housing Problems (Harry Watts, 1935), 

och blev senare en konventionell metod i TV-dokumentärer.101 Benämningen används 

ibland nedvärderande för dokumentärer som inte utforskar ett visuellt gestaltande. 

Filmvetaren Dagmar Brunow menar att talking heads inte fått stort utrymme i 

dokumentärfilmsteorier, trots att de har spelat en central roll för konventionell 

dokumentärfilm, med syfte att gestalta en subjektiv erfarenhet och stå i nära förbindelse 

med autenticitet. Formen är tätt sammanlänkad med en dominerade medierepresentation 

och definierar därmed vem som har rätt att tala och bli kroppsligt representerad på film. 

I TV kan dock inte en medverkande kontrollera hur bilden till exempel ljussätts, klipps 

och används.102 

 

Att själv ta sin egen bild, är att få kontroll över processen, bildvinkeln, uttrycket och att 

göra ett urval. Att känna sig felaktigt representerad av kameran är, enligt Rettberg, en 

vanlig anledning till att människor tar sina egna bilder.103 De flesta vloggar idag är 

också klippta och bearbetade med texter, musik, grafik och är därför en högst 

kontrollerad form av själv-representation, vilket kan argumentera för att det inte handlar 

om ett intimt, privat, uttryck.104 Trots att sovrummet som inspelningsplats antyder 

motsatsen. 

 

Att bekänna något från sitt privatliv, är vanligt inte bara i vloggar. Det finns en tendens 

att även dokumentärer förväntas likt en vlogg exponera något personligt, på ett 

                                                
100 Om min alkoholism (Therese Lindgren, 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=RdAD0xEGrgM (2017-05-25). 
101 Brunow, s. 88. 
102 Brunow, s. 87-88. 
103 Rettberg, s. 80 och 29 
104 Griffith och Papacharissi, s. 7 och 10. 
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liknande, ibland utlämnande, sätt. I en vlogg kan vloggaren själv bestämma hur 

representationen ska se ut. I mer traditionell film, där en utomstående filmare 

fiktionaliserar en persons liv som den enda giltiga tolkningen – och samtidigt 

presenterar den som autentisk – kan den etiska problematiken bli ett faktum. Sålunda 

har många dokumentärfilmer, likt vloggar, istället kommit att handla om filmaren själv. 

 

När Therese Lindgren ska presentera sig själv gör hon det i ett avskalat sovrum i vita 

och rosa färger, som framhäver hennes ansikte på ett fördelaktigt sätt. Hon är 

välsminkat och välkammad. Hennes ljusa, långa hår och stora blå ögon framträder och 

skapar tillsammans med den lätt överexponerade bilden – eller om det är ett soft-filter –  

en, för mig, änglalik figur. Hennes målade rosa naglar matchar gardinen i samma färg. 

Om jag bara hade sett bilden hade jag gissat att det var ett program om mode, inredning 

eller möjligen hälsa och välbefinnande, då även harmoni präglar kompositionen. Titeln 

på videon och ämnet står i stark kontrast med de förväntningar bilden väcker. Videon 

framställer på så sätt en bild av en alkoholist som inte är stereotyp. 

 

Självbiografiska berättelser, men även att tala in i kameran i form av en talking head, 

kan också vara ett sätt att underminera essentialism, då man talar utifrån en särskild 

plats, historia, erfarenhet och kultur, menar Brunow.105 Hade jag som utomstående 

filmare fått uppdrag att göra ett reportage om Therese Lindgren, hade bilden med all 

sannolikhet sett helt annorlunda ut. Vi hade inte varit i ett intimt rum. En mer neutral 

plats, som ett kök med mycket naturligt ljus, hade valts. Inget extra smink eller filter 

hade brukats i syfte att skapa ett trovärdigt reportage, vilket hade gett både bakgrunden 

och ansiktet, en mer diskbänksrealistisk estetik, och därmed också mer stereotyp bild av 

psykisk ohälsa. 

 

Att avslöja något av sig själv, skriver Hall, får inte bara sin auktoritet genom det talande 

subjektet utan också genom ett intimt utbyte mellan olika subjekt –  något som även 

Foucault har visat. Det är genom erkännande från ”den andra” som individen blir 

någon.106 Therese Lindgren inte bara erkänner sin publik genom direktadressering, 

åskådarna anges också som själva grunden till videons uppkomst. Inledningsvis berättar 

hon att hon överhopats med frågor från följare om medias skriverier kring hennes 

                                                
105 Brunow, s. 62-63. 
106 Hall, ”Selfies and Self-Writing”, s. 230.  
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relation till alkohol, och att hon därför måste göra en video för att berätta hur det ligger 

till. ” [..] För det är Er jag bryr mig om!”. Åskådaren på Youtube sätts i en privilegierad 

position i jämfört med den som får läsa en journalists version. Med andra ord: media 

kan ljuga men inte hon. Signifikativt för den kända personen på webben är att den är 

beroende av en kontakt med publiken, snarare än den separation och distans som andra 

medier kan odla mellan kändisskap och fans.107 Vloggen uppstår i en fördröjd två vägs-

kommunikation där text och film samverkar. 

 

En erfaren vloggare använder olika sorters strategier för att involvera åskådaren. 

Maximiliane Frobenius har studerat hur vloggaren utöver tal använder sig av skiftande 

blickriktningar, ansiktsuttryck, olika röstlägen, gester och pekande. Det engagemang 

som vloggaren skapar med en åskådare liknar på så sätt ett verkligt ansikte-mot-ansikte 

möte, men genom att inte definiera åskådaren vid namn involveras en stor publik. 

Vloggaren kan bryta upp gränsen för det rum som skiljer dem åt, vilket till exempel sker 

när vloggaren pekar neråt och syftar på knappen för att ”gilla” eller för att 

prenumerera,108 något som Thomas Sekelius prövar.109 Att hålla sig inom bilden, inte 

försvinna eller hamna ur fokus är begränsningar vloggaren måste respektera.110 Detta är 

också en förklaring till att en talking head på stativ är särskilt passande för filmaren utan 

kameraman. Selfie-stativ har dock förändrat rörligheten hos vloggare och tagit dem 

utanför sovrummet. Therese Lindgren har även utforskat 360-graders kameran.111 

Likväl så är det tysta, ensamma rummet den bästa platsen för personliga bekännelser. 

 

Det levande ansiktet är väsentligt för den emotionella anknytningen till en människa. Vi 

förstår mycket mer av ett ansikte i rörelse än av ett ansikte i fryst position, som i en 

stillbild, menar biologiska cybernetikforskaren Max Planck. Denna forskning från 2009 

kan, enligt Planck, få betydelse för de som arbetar med avatarer i film.112 Det mänskliga 

ansiktet på film är också högst representerat i alla filmgenrer och används för att skapa 

ett emotionellt känsloläge, förmedla känslor eller komma en karaktär närmare. Många 

                                                
107 Hall,” The autenticity of social-media performance”, s. 132. 
108 Frobenius, s. 59-71. 
10915 random questions ★ TAG (Thomas Sekelius, 2015) 
  https://www.youtube.com/watch?v=393SDTYB9Vw (2017-02-25). 
110 Frobenius, s. 65. 
111 JAG ÄLSKAR TEKNIK | vlogg, (Therese Lindgren 2016) 
https://www.youtube.com/watch?v=_rseW7GwGQA (2017-05-25). 
112 Max Planck, ”A facial expression is worth a thousand words”, December 2009, 
  https://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091223215119.htm  (2017-05-25). 
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filmteoretiker har också skrivit om närbilden och ansiktets betydelse i film. Béla Balás 

konstaterade redan 1924, att konstnärliga filmer använde sig av ansikten i närbild vid en 

dramatisk klimax mellan två människor.113 Ett osynligt växelspel mellan närbilder 

uppstår även i vloggen genom vloggarens blickriktning till åskådaren utanför bild. 

 

Specifikt för en dagbok är att den skrivs i realtid och varje nytt blad ger förväntan på 

fortsättning.114 Det är texter som aldrig slutförs.115 En ny dag eller timme i en vloggares 

liv är föremål för ännu en vloggs uppkomst. Tillskillnad från filmer och TV-serier finns 

det inget naturligt dramaturgiskt slut. Det skapar en unik möjlighet för en vloggare att 

omförhandla och förändra klassisk dramaturgi. Det korta, återkommande formatet i 

vloggen förefaller mig också bättre anpassat till en modern publik vars tillgång och 

konsumtion av kultur på internet kännetecknas av överflöd och tillfälliga besök. 

 

I traditionell fiktionsfilm finns begränsat med utrymme för sidohistorier och bifigurer. 

Därför reproduceras klichéer och ibland även stereotypa gestaltningar främst av 

bikaraktärer, i syfte att förenkla och inte ta fokus från huvudberättelsen. Det finns inte 

alltid något dramaturgiskt utrymme att utveckla bifigurer till komplexa karaktärer. I 

vloggar uppstår inte detta problem. Blir det en för omfattande historia gör man i stället 

en ny vlogg. En bihistoria som får stort utrymme kan vara en tillgång i en vlogg. Det 

skapar ett mer autentiskt inryck, som i Therese Lindgrens video där hon väljer att visa 

berättelsen så gott som oredigerad. Även Thomas Sekelius effektivt klippta video *next 

level* SAKER NI INTE VISSTE OM MIG, innehåller en biberättelse om ett 

tandläkarbesök och en felsägning som enkelt hade kunnat klippas bort, men genom att 

understryka det spontana och manusfria skapas en skenbar effekt av autenticitet.116 

 

Samtidigt måste vloggaren också hävda i sig i konkurrensen, visa vad åskådare vill se. 

På YouTube finns det många videor som avslöjar ”The real me”,117 sanningen om mig 

själv eller mitt verkliga jag. Många forskare har pekat på att det tycks finna en hunger 

efter att stabilisera identitet.118 Rascaroli menar att i en tid där många upplever avsaknad 

                                                
113 Elsaesser, Hagener, s. 57. 
114 Rettberg, s. 46. 
115 Rascaroli, s. 119. 
116 *next level* SAKER NI INTE VISSTE OM MIG (Thomas Sekelius, 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=twEl9CDphRE (2017-05-25). 
117 Strangelove, s. 65. 
118 Ibid, s. 68. 
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av sammanhang och där erfarenheter präglas av fragmentering kan självbiografiska 

berättelser fylla en funktion: genom dess form skapa en mer 

sammanhängande, enhetlig presentation av en människa. Detta är dock en illusion 

eftersom den självbiografiska berättelsen samtidigt ifrågasätter identitet. Subjektet 

framställer sig själv så som den vill vara och iscensätter den mask som ska visas upp för 

omvärlden.119 

 

Vloggen kan ge intryck av att vloggaren tar bort sin mask inför en publik som inbjuds 

att samverka, särskilt populärt är vloggar där man leker med masker.120 Den otaliga 

förekomsten av sminkvideor skulle kunna ses som exempel. Att leka med en mask kan 

således tolkas som ett sätt att synliggöra processen för hur ett subjekt tar form, likt 

reflektivt filmande. Istället för att se vloggen som ett autentiskt uniformt självuttryck, 

föreslår Stranglove att den kanske är ett autentiskt, pluralistiskt självuttryck, som visar 

en samtidskultur som är i konfrontation med hur man ska förstå begreppet ”the real 

self” och vad som är autentiskt.121   

 

En thumbnail, eller en presentationsbild av Thomas Sekelius video *next level* SAKER 

NI INTE VISSTE OM MIG består av tre sammanlänkande bilder genom splitscreen, där 

han uppträder i olika sminkningar och med peruk. Han leker med sitt yttre i videon och 

utforskar ett fiktivt jag i sketcher, vilket visar ett subjekt som inte bara är konstruerat 

utan även multipelt. Trots att det har, som titeln på videon anger, avsikt att avslöja 

något. Utöver smink använder sig ofta vloggaren av digitala effekter eller filter, oftast 

färgförändringar, för att förändra sitt ansikte.122 Filter, menar Rettberg, visar världen på 

ett annorlunda vis än vi är vana att se den. Ett filter visar också att bilden inte är vår 

egen, genom att den belyser den maskinella effekten av en fotografisk bild.123 

 

Kostym och smink har en central roll i film och TV-inspelningar. Otaliga sminkvideor 

på YouTube skulle också kunna tolkas som ett sätt att förhålla sig till kändisskap och 

skådespelarkultur och bli en del av den. Genom appen musical.ly kan den som mimar få 

exakt läppsynk till en sångartists röst. Appen har fått stor spridning och effekten 

                                                
119 Rascaroli, s. 116-117. 
120 Griffith och Papacharissi, s. 6. 
121 Strangelove, s. 68 och 76. 
122 HUR JAG KOM UT FÖR MINA FÖRÄLDRAR ★ + lite tips (Thomas Sekelius, 2015)  
https://www.youtube.com/watch?v=g1RZ0az9t6o.  (2017-05-25). 
123 Rettberg, s. 26. 
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tillämpas även i vloggar. Thomas Sekelius sjunger på detta sätt i flera hans vloggar.124 

Kulturen på YouTube handlar mycket om att göra populärkulturen till sin och att 

tillhöra den.125 Thomas Sekelius gör även sminkning till ett politiskt manifest i sin allra 

första video, då han menar att alla har rätt att sminka sig oavsett kön och sexualitet.126 

Om sminkning och kläder, i såväl fiktionsfilm som i dokumentärer, stävar efter enhet, 

för att inte sammanblanda karaktärer och skapa kontinuitet, så arbetar många vloggar 

med motsatt effekt. Både Thomas Sekelius och Therese Lindgren kan uppträda med och 

utan smink i samma vlogg, vilket förändrar utseendet på ett påtagligt sätt.127 Avsaknad 

av andra karaktärer gör att ett sminkbyte snarare kan dynamisera berättelsen: skapa fler 

händelser och en upplevelse av ytterligare karaktärer genom att visa olika ansikten av 

samma person. 

 

Den närmaste form av bekännelse i *next level* SAKER NI INTE VISSTE OM MIG 

kretsar kring Thomas Sekelius sexualitet, som tematiskt i samma video gestaltas i 

sketcher men aldrig direkt uttalas i ord. Värt att notera, trots den ironiskt humoristiska 

tonen, är att bekännelsen i stället framträder med en handskriven lapp ”I love dick”. Det 

handskrivna formatet anknyter till en intim dagbokstradition, menar Hall, och den har 

blivit en vanligt förekommande form på YouTube. Självbekännelser i form av 

handskrivna fysiska lappar, cue-cards, som bit för bit avslöjar något, hålls upp för 

åskådaren. Processen kan jämföras med en striptease situation, som aktiverar 

åskådarens lust att se mer. Handskrivna skyltar härrör från tidig TV-showkomedi, och 

sätter åskådaren i en omedelbar kontakt med uppträdaren, en intim kontakt som bäst 

beskrivs i fysiska termer.128 

 

Metoder för att skapa autenticitet tycks i stor utsträckning handla om att belysa för 

åskådaren en process av gestaltande samt föra åskådaren in i en situation som gör att 

den filmiska verkligheten påminner om ett levande möte. Trots att det idag på YouTube 

                                                
124HUR JAG KOM UT FÖR MINA FÖRÄLDRAR ★ + lite tips (Thomas Sekelius, 2015)   
125 Kathrin Peters, Andrea Seier ” Home Dance: Mediacy And Aesthetics of the Self on 
YouTube” i Pelle Snickars och Patrick Vonderau (red.) The YouTube Reader, Stockholm: 
National Library of Sweden 2009, s. 187-201.  
126 Introduktion ★ Om mig, min kanal och killar som sminkar sig (Thomas Sekelius, 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=AqAoMP8Uk68 (2017-05-25). 
127 *next level* SAKER NI INTE VISSTE OM MIG (Thomas Sekelius, 2017); vloggvecka: MIN 
JUL (Therese Lindgren 2017). 
128 Hall, ”Selfies and Self-Writing.”, s. 232-235. 
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går att live-streama, och därmed även kunna befinna sig i direkt förbindelse med 

åskådaren, tycks den kontrollerade formen av själv-representation föredras. 

 
3.3 Cinema of Attraction: Home movies flyttar hemifrån 2 
 

Med utgångspunkt från två versioner av samma video ska jag i det här avsnittet visa hur 

vloggaren kan använda attraktionen som en metod i kamp om uppmärksamhet likt tidig 

stumfilm. JAG STÄDAR MITT RUM EFTER 11 MÅNADER | 100K SPECIAL129 

skildrar Tove Helgesson som städar ett mycket stökigt rum. Den vann 2016 pris för 

årets YouTubeklipp på Guldtuben, en svensk YouTube gala, och har visats över 2 

miljoner gånger. Videon är gjord efter önskemål från hennes fans, då hon lovade dem 

att städa sitt rum efter 100 0000 prenumeranter. Med en kamera på stativ, någon 

uppifrån, ser vi Tove Helgesson i helbild och halvbild. Vi ser brottstycken av 

städningen, sammansatta genom jumpcuts, ny kameravinkel eller visade i fastmotion. 

Det finns ingen tydlig dramaturgisk struktur. Antalet dagar som förflyter är oklart, 

liksom resultatet av städningen som inte tydligt framhävs. Videon är en kontrast till 

många mode- och heminrednings-program där hela dramaturgin bygger på före och 

efter bilder. Här ligger fokus på själva städandet i sig. Avslutningsvis gör hon en slags 

performance av alla pengar hon hittat när hon städar. I guldkläder och solglasögon klär 

hon ut sig och frossar i sedlar till musik och en estetik av musikvideo, vilket därmed 

sammanfattar ett underliggande budskap att man kan bli rik av att städa, eller 

åtminstone leka att man blir det.  

 

Filmen som är 1h 42 min lång finns också i 5 minuters kortversion: Best of min 

städvideo.130 Det är inte alltid en home movie blir mer innehållsrik för att den är längre, 

vilket införandet av videoteknik visade.131 Den korta versionen är ett koncentrat av 

händelser från den långa videon med upptåg, skrik och otrevliga fynd från golvet.  

Den längre ger något mer personlig information, men även detta är sparsamt uttryckt.  

Den korta videon, som ska visa det bästa ur den långa, kopierar inte bara sekvenser från 

den densamma, utan tillför också en helt ny dimension, då den avslutas med en filmad 

                                                
129JAG STÄDAR MITT RUM EFTER 11 MÅNADER | 100K SPECIAL (Tova Helgesson 2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=GL2jFQJV8po  (2017-05-25).          
130BEST OF MIN STÄDVIDEO, (Tova Helgesson 2017)  
https://www.youtube.com/watch?v=StyuFKcX9hU  (2017-05-25) 
131 Roger Odin, ”Le film de famille dans l´institution familiale” i Roger Odin, Le film de famille. 
Usage prive, usage public, Paris: Éditions Méridiens Klincksieck 1995, s. 29. 
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sekvens från prisutdelningen från Guldtuben där Tova Helgesson får pris för sin video. I 

en sluttext tackar hon för priset och 2 miljoner visningar. Det som är en lek i den långa 

blir verklighet i den korta.  

 

Det digitala formatet har gjort att en kopia kan vara tekniskt likvärdig sitt original. Det 

går att skapa original av kopia. Denna erfarenhet har relaterat till ett nytt synsätt i många 

remake-teorier; ett original är inte nödvändigtvis överlägsen sin kopia. Genom historien 

har berättelser återberättats, återanvänds och uppträtt i nya former och på YouTube är 

detta vardag. Att en filmskapare själv kan göra om en film i efterhand, kan förändra 

synsättet att se film som en färdig produkt och öppna för ett nytt tankesätt där film, likt 

andra kulturella yttringar ständigt kan förändras, och ta ny form.  

 

Filmvetaren Trond Lundemo har kallat YouTube för en spöklik plats, vilket kan 

härledas till det digitala formatets oberäkneliga, förgängliga form, där innehåll plötsligt 

kan försvinna eller återuppstå i ny skepnad, något som skett med gamla stumfilmer på 

YouTube. Även dessa jämfördes vid de första projiceringarna med det spöklika.132 

Andra forskare, som Theresa Rizzo och Joost Broeren, ser likheter mellan filmer på 

YouTube och tidig stumfilm före 1906,133 enligt Tom Gunnings definition av dessa 

filmer, som en Cinema of Attraction.134 

 

Enligt Gunning visades denna typ av film i sammansatta program med en showman på 

arenor, där film bara var en av många vaudeville-attraktioner. Dessa filmer bygger inte 

på en narrativ struktur eller på karaktärer utan är en film där själva attraktionskraften 

ligger i händelserna i sig, visningen av något sensationellt eller chockartat, en 

exhibitionistisk film, där åskådaren inbjuds till att titta. Termen attraction har Gunning 

hämtat från regissören Sergei Eisenstein när han undersökte vilken känslomässig och 

psykologisk attraktionskraft teatern kunde ha på åskådaren. Fortfarande utnyttjas denna 

metod att göra film på. I påkostade Hollywood-produktioner blandas en form av cinema 

of attraction med en narrativ berättelse, när nya visuella färdigheter och moderna 
                                                
132 Trond Lundemo, ”In the Kingdom of Shadows: Cinematic Movement and Its Digital Ghost”, 
i Pelle Snickars och Patrick Vonderau (red.) The YouTube Reader, Stockholm: National Library 
of Sweden 2009, s. 315-316 och 327-328. 
133Rizzo; Joost Broeren, ” Digital Attractions: Reloading Early Cinema in Online Video 
Collections”, i Pelle Snickars och Patrick Vonderau (red.) The YouTube Reader, Stockholm: 
National Library of Sweden 2009. 
134 Tom Gunning, ”The cinema of attraction. Early film, Its spectator and the Avant-Garde”, 
1989, http://www.columbia.edu/itc/film/gaines/historiography/Gunning.pdf  (2017-05-25). 
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tekniker används, men även i experimentell film kan en händelse eller ett visuellt utryck 

stå i förgrunden i avsaknad av klassisk dramaturgi.135 

 

Rizzo och Broeren, beskriver att även på YouTube tävlar filmer om uppmärksamhet där 

en enskild film är en attraktion bland många. Ordningsföljden följer ingen tydlig logik, 

men upprättas av en programmerare, som idag är en maskin.136 I stor utsträckning är 

YouTube också en plats för sensationella händelser och sådant filminnehåll får 

framgång. Tidiga stumfilmer kunde hämta sitt attraktionsvärde från exempelvis 

tabubelagda områden.137 På samma sätt utforskar Tova Helgesson denna sfär när hon 

hittar sopor med intimhygien bland kläder och matrester. Båda filmerna visar en 

chockartad upplevelse av smuts och stök, en närvaro i nuet där städningen i sig är en 

performance. Upplevelsen av städningen som attraktion förstärks av frekvent 

förekommande tivolimusik.  

 

Tidiga filmer kunde också visa en erotisk dans. I dag, menar Rizzo, när den privata 

sfären exponeras offentligt och när en ung kvinna dansar framför kameran i sovrummet, 

används det privata som en illusion. I själva verket handlar det om att göra innehållet 

tillgängligt för offentlig konsumtion, på samma sätt som när tidig film visade upp 

erotisk dans, och gjordes tillgängligt för publiken. Detta skapar enligt Rizzo en slags 

chockeffekt av attraktion: det privata blir offentligt. Denna sammanblandning mellan 

dessa sfärer kan vara en del av attraktionen.138 Tova Helgessons video är ingen erotisk 

dans men hennes kropp är fysiskt närvarande i alla bilder och uppträder i varierande 

positioner. Det finns en erotisk underton, genom att hon ibland har utmanande kläder 

och pratar frispråkigt om sexualitet.  

 

Åskådaren till cinema of attaction är enligt Rizzo inte som i fiktionsfilm uppslukad av 

en fiktiv värld, utan står lite bredvid och stannar upp av nyfikenhet, likt dagens 

klickande åskådare. Idag kan åskådaren själv välja vad den vill se, delta genom 

feedback samt bidra själv till innehållet, en möjlighet som Rizzo kallar för 

hyperaktivitet.139 Båda städfilmernas uppkomst är ett resultat av denna hyperaktivitet. 

 
                                                
135 Gunning. 
136 Rizzo; Broeren, s. 154-157. 
137 Broeren, s. 156.  
138 Rizzo. 
139 Rizzo. 
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Visningsresultatet får konsekvenser för vloggarens identitet och är, enligt Rettberg, ett 

kvantitativt självuttryck, ett cyborgskt eller maskinellt inslag i digitala själv-

representationer. Dessa dataregistreringar är långt i från kompletta och på många sätt 

också missvisande.140 Problemet kan vara att vi tenderar att lita mer på siffror än ord. 

Antalet visningar berättar inget om hur mycket man sett av filmen, om man ens sett hela 

eller spolat. Samma sak gäller i andra medier, som dagstidningar. Det finns en tendens 

att ett klickande likställs med att verkligen se en film eller läsa en artikel, en utveckling 

som får negativa konsekvenser för kulturkonsumtionen. 

 

Ända sen tidig stumfilm har den kvinnliga kroppen haft ett attraktionsvärde på film och 

exploaterats i de flesta genrer såväl i porrfilm som i konstnärlig film. I 

marknadsföringen av Ingmar Bergmans filmer på 50-talet, till exempel Sommaren med 

Monika (1953), exponerades de lättklädda scenerna.141 I vloggar har kvinnor ofta stor 

framgång, särskilt då de är personliga och privata.142 I traditionella filmstrukturer är 

kvinnor underrepresenterade som filmskapare, men i vloggar där dessa strukturer saknas 

finns det gott om kvinnliga utövare. I kamp om uppmärksamhet och i ett kommersiellt 

system där uppmärksamhet belönas med tittarsiffror och ekonomi, är det tydligt att även 

kvinnor själva utnyttjar sina kroppar. Exotisk dans, stripp-videos och porrvideos har stor 

framgång på Internet, liksom skönhet och mode.143 Kvinnor är, traditionellt sett, 

kopplade till konsumtion och att bli konsumerade.144 

 

Även om den nakna kroppen censureras på YouTube så finns det mycket innehåll som 

anspelar på sex och nakenhet. På Tova Helgessons kanal finns titlar som VAXAR 

F*TTAN!!! HAN PULLADE MIG NÄR JAG SOV. Videon Bada med Tovet, inleds med 

att hon i urringad bikini, väl sminkad ligger i badkaret och med låg röst säger att hon 

ska ”porra sig” för tittaren. Hennes förhållande till kroppen är inte beräknade eller 

förutsägbart i städvideorna. Hon censurerar sig själv och sätter i efterhand en dekal över 

intima delar när kameran är för nära samtidigt som hon kan uppträda utmanande. Det är 

en kropp som kan läcka, blygdläppar kan titta fram, blod kan rinna. Den kan skapa 
                                                
140 Rettberg, s. 56-57 och 87. 
141 Elisabet Björklund, Mariah Larsson, ”Introduction: Beyond Swedish Summers.” i Elisabet 
Björklund, Mariah Larsson (red.) Swedish Cinema and the Sexual Revolution. Critical Essays, 
Jefferson: McFarland & Co Inc 2016, s. 1-10.  
142 Strangelove, s. 86. 
143 Strangelove, s. 84 och 86 
144 Hall, ”The authenticity of social-media performance”, 134-136. 
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obehag och behag på samma gång, och visar därmed på ett komplext eller åtminstone 

dubbelt förhållande till en kropp.  

 

Om Tova Helgesson i videon är rädd för att hitta silverfiskar, så kan åskådaren, som inte 

kan upptäcka dessa kryp i helbilden, istället vara rädd för alla sopföremål som kan hittas 

bland kläder och bråte. Det blir nästan som en skräckfilm, när gamla, använda, blodiga 

tamponger, bindor och matrester hittas i högar av kläder vid flera tillfällen. Åskådaren 

kittlas av obehag och kanske samtidigt häpnar över hennes kaos och sanitära olägenhet. 

Om detta är exempel på nya brutna tabun med ny teknologi, undrar jag vad som ska 

komma härnäst, då avföring och öppnade kondomer redan är avverkat i presentationerna 

på samma kanal. 

 

Genrefilm som skräckfilm, porrfilm och melodramer har av Linda Williams diskuterats 

utifrån ett kroppsligt perspektiv. Hur dessa filmer hos åskådaren leder till kroppsliga 

reaktioner och kroppslig utsöndring som svett, sperma och tårar. Dessa former av 

genrefilm –porr skräck och melodramer – har hög popularitet men också låg kulturell 

status och kan enligt Williams ofta kopplas till den kvinnliga kroppen.145 I vloggar 

används den egna kroppen som insats, och tårar är särskilt vanligt förekommande. 

Långa städvideon inleds med ett fejkat melodrama. I svartvit bild till sorglig musik 

låtsas Tova Helgesson sörja över den hon är och ett ”förlåt för att jag aldrig kommer få 

en pojkvän”. Bekännelsen avlutas med ett högt rap. Tova Helgesson både driver och 

gestaltar en traditionell kvinnoroll. Det är en uppgörelse på samma gång som det är en 

allvarsam lek med kvinnokroppens filmhistoriska plats. 

 

Graden av stökighet som uppvisas skulle också kunna förstås som ett uttryck för  

psykisk ohälsa, vilket även antyds i den långa videon, men förklaras bättre i andra.146 

Hennes unga ålder, att hon vid videons inspelning är 16–17 år, gör dock att jag snarare 

ser henne som ett barn, som leker med roller och på så vis tränar att bli vuxen. Genom 

leken blir hon också vuxen eller åtminstone äldre, och i den korta videon förflyttar hon 

sig utanför hemmet. Fortfarande utklädd intar hon Guldtubens scen i supermandräkt. 

Om YouTube är en lekplats för unga så är det också en plats där lek kan bli verklighet. 

Mer bitter erfarenhet av detta blir det i serien Thailands vlogg där Tove Helgessons 

                                                
145 Elsaesser, Hagener, s.121. 
146 VARFÖR ÄR JAG SOM JAG ÄR (Tova Helgesson 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=lbtMOYpukgA (2017-05-25). 
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låtsas-pojkvän och lek med kärlek i THAILANDVLOGG #1- Resan dit & försöka hitta 

min thaipojkvän,147 inbegriper en levande 20 år äldre thailändsk man som inte alls 

förstår vad som är skämtet i THAILANDVLOGG #4 - Thaiboyfriendo blir creepy..148 

 

YouTube kan fungera som en lek med identiteter och ett nöjesfält fullt av attraktioner 

för åskådaren, där hemmet och det privata kan bli en attraktionsvara tillsammans med 

den kvinnliga kroppen. Leken kan också kan bli verklighet på YouTube och leda till att 

förverkliga, enligt Schröter, en vloggares inneboende dröm om berömmelse.149 

 

4. Slutdiskussion och sammanfattning 
 

I denna avslutande diskussion kommer jag även vidga analysen med frågor rörande 

produktionstekniska villkor.  

 
4.1 Slutdiskussion: Jag är en kamera 
 
YouTube kan ses som en skola för att lära sig göra film, en möjlighet som utnyttjas av 

främst unga. Filmskapare som tränar sig i mediet är en grupp som sällan diskuteras i 

forskning, istället beskrivs ofta brist på professionalism när man talar om populärmedia, 

menar antropologen Patricia Lange. Inom den filmkultur som utvecklas på YouTube 

tycks det inte vara någon större skillnad på kön när det gäller tekniska kunskaper. Unga 

kvinnor, menar Lange, inte bara använder teknik, de kan också, tillskillnad från tidigare 

föreställningar både inom och utanför forskningen, identifiera sig med teknik, och 

framhäva sina kunskaper.150 De kvinnliga vloggare jag har tittat på vill inte framställa 

sig som otekniska.151 Tvärtom, visar de i allra högsta grad filmtekniska färdigheter, som 

ibland – i syfte att förstärka det autentiska – inte utnyttjas fullt ut. 

 

Om unga inser värdet i att behärska teknik, som en nödvändighet att kommunicera, så 

tycks inte äldre utnyttja digitala filmverktyg i samma omfattning. De flesta vloggare är 

                                                
147 THAILANDVLOGG #1- Resan dit & försöka hitta min thaipojkvän (Tova Helgesson, 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=8Rg01OhHm9Y  (2017-05-25) 
148 THAILANDVLOGG #4 - Thaiboyfriendo blir creepy.. (Tova Helgesson, 2017) 
https://www.youtube.com/watch?v=4rEL8AAomGc  (2017-05-25)  
149 Schröter, s. 341. 
150 Lange, s. 16-17, 24, 64-66 och 74. 
151 JAG ÄLSKAR TEKNIK | vlogg, (Therese Lindgren 2016). 
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unga, trots att publiken på YouTube innefattar många ålderskategorier.152 Utmärkande 

för plattformen är en form av demokratisering, eller spridning av teknikkunskaper som 

skapar nya gränser för inkludering och exkludering i samhället. Att inte hänga med i 

denna tekniska utveckling kan enligt Hartmut Rosa leda till alienation, utanförskap, men 

också en rädsla av att inte kunna ta sig fram.153 Ett sätt att inte konfrontera denna rädsla 

är att avstå från att delta, vilket har varit många kvinnors öde i 1900-talets 

filmproduktioner. Om tekniska färdigheter och filmiska format tidigare utgjort en 

barriär mellan professionella och amatörer, så har ny teknik och nya grupper av 

filmskapare visat att tekniska barriärer uppluckrats och nya gränslinjer dragits. Vloggar 

visar hur en tradition förankrad i en home movie-kultur kan närma sig mer etablerade 

och professionella filmformer. 

 

Med ny, tillgänglig och snarlik professionell amatörteknik har filmtekniken 

avmystifierats. Således har priserna för beställningsfilm kraftigt sjunkit på 2000-talet, 

vilket jag likt många filmare kan vittna om, när en IPhone på stativ kan göra arbetet 

gratis. Samma prissänkning inbegriper konstnärlig film. Det kan lätt tolkas som om det 

blivit billigare att göra film när teamet för inspelning av TV och dokumentärfilm ofta 

begränsas till en person, likt i en vlogg, och råvaran för film ersätts med digital, 

billigare lagringsvara. Det man missar i denna analys är att samma aspekter främjar ett 

ökat, mer slösaktigt filmande. Detta får stora konsekvenser för efterarbetet i hantering 

av material och leder omvänt till att kostnaderna för efterarbetet istället ökar betydligt. 

Därtill möjligheten att i efterhand justera och manipulera bilden, en ibland tidskrävande 

process, till skillnad från om det utförs direkt på plats. Således behöver inte 

enmansteamet vara den mest kostnadseffektiva metoden att göra film på.  

 

Vloggare är dock inte alltid ensamma, men framhäver sällan andra filmarbetare i syfte 

att se ut som ett ensamteam.154 Det är tydligt att vloggaren Thomas Sekelius använder 

en annan kameraman när han gör sketcher, ändå framgår ingenstans information om 

detta.155 En vloggkultur kan således också ibland också ge sken av att vara billig. Jocke 

och Jonna visar i videon Sanningen bakom allt att de både har kameramän och 

                                                
152 http://www.internetstatistik.se/artiklar/svenskarna-och-youtube/ (2017-05-25). 
153 Rosa, s. 32 och 72. 
154 Vonderau, ”Understanding Orlova.”, s. 1-11. 
155 *next level* SAKER NI INTE VISSTE OM MIG (Thomas Sekelius, 2017). 
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assistenter anställda i sitt företag. De har investerat i lampor och utrustning för en halv 

miljon kronor där vloggen är en av flera mediala verksamheter.156 

 

Möjligheten att snabbproducera är vloggens signum och andra mer undersökande och 

tidskrävande arbetssätt värdesätts inte ekonomiskt, utan beräknas i en konstnärlig 

filmbudget som den ”egna insatsen” från filmarens sida. En hög egen-insats i en budget, 

möjliggör också en större äganderätt i filmen. Den egna insatsen är oftast investerad tid 

och värderas som gratis. På så sätt har den professionella filmarbeten också delvis blivit 

en amatör. Avantgarde-filmare har hyllat den konstnärliga friheten i att vara utanför ett 

system,157 men det finns nog ytterst få konstnärer som upplever en avsaknad ekonomi 

som en frihet. 

 

François Truffauts tidiga insikter om att framtidens filmer kommer att bli mer 

personliga och att filmpubliken utgörs av regissörens vänner, 158 har idag blivit faktum 

inte bara i vloggvärlden utan även i filmvärlden där regissörens personlighet 

marknadsförs genom sociala medier. Filmkultur har likt vloggkultur allt mer kommit att 

handla om tävlingar, priser, visningar, finansiering, pitching, snabbhet och enkla 

presentationer. Interaktionen med åskådaren på YouTube bygger på ofta på symboler 

eller enkla utbyten av tankar av mer familjär karaktär som ofta handlar om känslor. Mer 

komplicerade kulturyttringar och utbyten kan få svårt att få utrymme i en kultur som 

bygger på flöde och förnyelse samt närvaron av den fysiska kroppen, snarare än dess 

abstrakta värden. Även kultur förväntas vara gratis, tillgänglig och blir på YouTube en 

autonom självfinansierad kultur med marknadens inflytande över innehållet.  

 

Genom den ökade närvaron av kameror är hemmet ingen sfär som självklart kan 

upplevas som privat; alla kan filma och hamna på film hela tiden. Föräldrar lägger ut 

sina barn och barn lämnar ut sina föräldrar. Det är inte heller säkert man märker längre 

att man filmas, påpekar Lange.159 I de flesta fallen ses amatörfilmer bara av ett fåtal 

personer, men möjlighet till större spridning finns och det kan vara svårt att föreställa 

sig vilka former det kan ta. Tolkningen av en video kan variera betydligt, och många 

                                                
156 Sanningen bakom allt (Jocke och Jonna 2017).  
157 Zimmermann, s.129-130. 
158 Rascaroli, s. 110. 
159 Lange, s. 165. 
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alster på YouTube saknar en begriplig kontext.160 Det har visat sig att mottagandet kan 

få betydelse för den medverkandets identitet och liv. Många spädbarn föds på YouTube 

och hur denna generationen påverkas återstår att se.161  

 

Den framgångsrika exploateringen av privata teman i exempelvis vloggar har gjort att 

även den traditionella filmaren förväntas exploatera mänsklig, privat erfarenhet. Genom 

sådan form av ömsesidig influens står vloggarna idag nära dokumentärfilmsgenren. 

Förutom gemensamma estetiska uttryck, som diskuteras i uppsatsen, så riktas fokus 

inom båda genrerna allt mer på filmskaparens egna liv – vilket har en förankring i en 

dokumentärfilmstradition av att använda kameran som psykoanalytiskt verktyg för 

bekännelser,162 men det kan också vara ett sätt att delvis undkomma etiska problem 

genom att rikta kameran inåt. 

 

Den närvarande filmaren i vloggar har en filmisk tradition både i dokumentärfilm och i 

home movies. Till skillnad från i mer traditionell film sätter kameramannen i home 

movies ett tydligt avtryck även genom att befinna sig bakom kameran: genom att de 

medverkande till exempel vinkar till filmaren eller, vid förekomst av ljud, med röst ger 

instruktioner åt de filmade.163 Närvarande dokumentärfilmare har också funnits sedan 

20-talet med Dziga Vertov, återupptagits av essäfilmare som Agnès Varda, i 

självbiografiska filmer och så vidare. En vloggare använder båda dessa traditioner fullt 

ut genom att kliva framför kameran och helt styra innehållet. Den egna estetiska och 

personliga prägeln som ofta framhävs i konstnärlig film kanske i vloggen kan 

ifrågasättas och snarare härledas till en home movie-tradition där filmer inbördes, liksom 

vloggar, är ganska likartade i stil och innehåll. 

 

Åskådarens möjlighet att också aktivt bestämma när och vad som ska ses samt påverka 

innehåll, vittnar om en åskådare som vill vara delaktig. Nya gemenskaper uppstår där 

filmen inte bara är en upplevelse, utan också ett sätt att kommunicera och skapa 

sammanhang, en virtuell familj, en gemenskap. Uppsvinget för TV-serier skulle också 

kunna ses som en önskan om återkommande filmkonsumtion, att man likt på en 

YouTube kanal kan prenumerera, återkomma och besöka likt en vän. Den populära 

                                                
160 Lange, s.184 och 168. 
161 Strangelove, s. 53-58. 
162 Renov, s.197-198. 
163 Roger Odin, ”Le film de famille dans l´institution familiale”, s. 30. 
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norska TV-serien SKAM (Julie Andem, 2015) visade också på en metod att parallellt 

skapa fler bihistorier live med hjälp av sociala medier. Svenska Filminstitutet har 

nyligen beslutat att finansiera berättelser som inbegriper fler medier.164 Här är det 

tydligt hur vloggar och dess kulturella sfär influerar TV-serier och filmskapande, men 

omvänt visar min undersökning också hur vloggar använder sig av TV-seriernas 

dramaturgi med följetonger av inlägg som kretsar kring det vardagliga och som leder till 

att åskådaren skapar en relation till innehållet och där varje information blir en ny 

pusselbit som i en TV-serie. Med vloggar handlar det dock om en friare dramaturgisk 

struktur, som likt dagboken aldrig når ett slut.  

 

Det digitala filmandets nya tekniker, vill jag påstå, har medfött ett mer kroppsligt 

förhållande till film. Filmproduktionsverktyg för alla skapas och ryms, om inte i 

kroppen, så på ett kroppsligt avstånd. För en filmare är kameran som en kropp, man 

måste känna varje knapp för att kunna utnyttja hela dess kapacitet, även i mörker. 

Vloggaren kan alla knappar för att styra representationen av sin digitala kropp, sitt 

självuttryck. Kameran används inte bara till att filma utan också till att minnas och 

tänka, vilket för tankarna till den franske filmskaparen och författaren Alexandre 

Astrucs tankegångar om kameran som penna,165 och det är delvis verklighet på 

YouTube. Digitala filmer är liksom kroppen både föränderliga och även förgängliga, 

ingen garanteras ett liv efter detta. 

 

De vloggar jag undersöker använder främst den mänskliga kroppen och dess röst som 

uttrycksmedel. I mindre utsträckning används abstrakta och symboliska bilder. Även 

innehållsmässigt kan mycket knytas till kroppen, sexualitet och psykiska tillstånd. En 

slående gemensam nämnare för alla dessa svenska vloggar jag tittat på är att samtliga  

beskriver självskadebeteende, psykisk ohälsa och att de ofta kretsar kring en diagnos 

som ADHD, som påverkar relationen till omvärlden. Hartmut Rosa förklarar 

förekomsten av psykisk ohälsa med att tiden med dess accelerationsprocess har tagit så 

kraftig fart när det gäller tekniska och sociala förändringar, att människor inte hänger 

med och hamnar i tomhet och i utmattningsdepression.166 Moran hade kunnat peka på 

                                                
164 TT, ”SFI satsar på nya format” Sydsvenskan, 2017-05-20. https://www.sydsvenskan.se/2017-
05-20/sfi-satsar-pa-nya-format  (2017-05-26). 
165 Alexandre  Astruc,  ”Naissance d’une nouvelle avantgarde: la caméra- stylo ”, Mars 1948, 
http://fgimello.free.fr/documents/seminaire_astruc/camera_stylo-1948.pdf  (2016-05-25). 
166 Rosa, s. 69, 88, 116 och 123. 
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hur ny teknologi tycks gå tandem med hur tabun luckras upp.167 Zimmermann på att 

amatörer historiskt lärt sig att kopiera varandra både i stil och vad som är korrekt att 

visa.168 Andra aspekter är kamp om uppmärksamhet och dramaturgi, vetskap om att 

berättelser behöver dramatik för att vara attraktiva, att självutlämning är en del av 

marknadsföringen av det autentiska och att det personliga har kommersiellt värde.  

 

Medievetaren Michel Lovelock, som undersökt den frekventa förekomsten av coming-

out videor på You-Tube, pekar på liknade aspekter vad gäller marknadsföringen av det 

personliga, samt att YouTube gett homosexuella ett offentligt rum för bekännelser.  

Problemet kan dock vara att istället för att ifrågasätta ett heteronormativt system, som 

placerat homosexualitet i marginalen, utnyttjar och förstärker dessa homosexuella 

vloggare samma system för att marknadsföra sig själva.169 Delvis liknade resonemang 

skulle kunna gälla för en vloggare som exponerar sin psykiska ohälsa men aldrig 

ifrågasätter det system och den kultur som skapat utanförskap och destruktivt beteende. 

Ändå är kulturen på YouTube dynamisk, levande och högst angelägen att undersöka. 

Jag har underlag i den här texten till ett betydligt mer omfattade arbete, som jag inom 

uppgiftens ramar kraftigt har begränsat. Inom amatörkulturen har historien visat att 

amatörfilm omdefinierat nationell identitet, utmanat normativa könsroller, förändrat 

nyhetsspridning och historiska trauman.170 En mer omfattande vlogg-undersökning hade 

kunnat ge exempel på detta samt belysa fler aspekter av samma ämne. 

 

Vloggkulturen på YouTube erinrar på otaliga sätt om den neo-television eran på 90-

talet, som Laurence Allard beskrivit – och som jag själv upplevde på en lokal-TV 

station i Stockholm – där demokratiska tankegångar om nya filmskapare förenade unga, 

långtidsarbetslösa, hörselskadade och före detta missbrukare med mer professionella 

filmare och journalister för att göra TV. Det finns flera paralleller till den vloggkultur 

jag idag beskriver. Intresset var stort för det privata och personliga. Likt Tova 

Helgessons koncept städade jag under min tid på lokal-TV en kaotisk lägenhet, med 

kameran på stativ, till en monolog av en inre städning och bekännelse. Julens avigsidor 

och ensamhet gestaltades i fiktiv form. Vi ironiserade över det offentliga utrymmet som 

gavs till den privata sfären, över det ökande privata filmandet och över drömmen att 

                                                
167 Moran, s. 40-43. 
168 Zimmermann, s. 122-124. 
169 Lovelock, s. 87-101. 
170 Strangelove, s. 24. 
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hamna på TV. I likhet med klipp på YouTube integrerade vi med åskådare, fast i telefon 

och direktsändningar. Vår verksamhet plagierades av SVT och likt elever på en 

filmskola migrerade vi till andra medier och plattformar när TV-kanalen lades ner. 

 

Det hade varit intressant att i en vidare studie jämföra den icke-kommersiella lokal-TV:s 

experimenterande epok på 90-talet med vloggskanaler på YouTube. Men då ingen 

myndighet ansvarade för ett arkiv, skingrades produktionen, arkivet upplöstes och 

materialet har gått förlorat.  På samma sätt är framtidens arkivering av vloggarnas 

produktioner ovisst. Idag producerar vi mer visuellt material än någonsin, men mer 

försvinner också.171 Ur det perspektivet blir det angeläget för forskare att undersöka och 

i någon mån bevara den inflytelserika sfär av filmproduktion som vloggarna är del av. 

 

4.2 Sammanfattning: Reel Me 
 

Denna uppsats har undersökt hur vloggar både anknyter och utmanar olika 

filmhistoriska traditioner och produktionssätt. Det offentliga rummet gläntade på 

dörrarna till för privata home movies redan på 90-talet och genom internet och ny teknik 

har uttrycket fått en explosionsartad utveckling det senaste decenniet. På YouTube 

uppstod ett nytt yrke. En vloggare är ett resultat av den kultur som alltmer intresserar 

sig för det privata och den personliga sfären. Vloggar anknyter också till en 

dokumentärfilmstradition som utforskar det personliga och använder kameran som 

psykoanalytiskt verktyg. Den fick med videon och Reality-TV ett massivt uppsving som 

senare övertogs av vloggkulturen. En home movie estetik förekommer i vloggar men har 

använts även i andra filmformer för att stärka det autentiska. Vloggare uppvisar också 

en mer professionell estetik, väl förankrad i TV-kultur och dokumentärfilm. I kamp om 

uppmärksamhet utnyttjas sensationer och chock liksom i tidig stumfilm. Kvinnans 

kropp, som exploaterats i filmproduktioner sedan filmens begynnelse, har också delvis 

blivit en attraktionsvara i vloggar. 

 

Vloggen kan utmana och förnya dramatiska strukturer som är bättre anpassade för en 

modern åskådare med överflödig tillgång på underhållning. Den direkt-adresserade 

formen, dess estetik och vloggarens framhävande av trovärdighet skapar en tät känsla av 

närvaro och delaktighet hos åskådaren på ett sätt som många mer etablerade 
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kulturformer inte tillåter. Det skapar en virtuell gemenskap, även starkt emotionell, där 

både kärlek och hat florerar, och som delvis kan ersätta brist på familj och sammanhang. 

 

Enmansteamet i vloggen är en skenbart effektiv och billig filmproduktionsmetod är det 

tydligaste exemplet på hur den utmanar traditionellt filmskapande. Att utgå från den 

egna kroppen har även visat sig vara en effektiv metod för att uttrycka en personlig 

berättelse, delvis undvika etiska konflikter, motverka stereotypa gestaltningar, uttrycka 

multipla självbilder, aktivera åskådarens fantasi och engagemang, gestalta ensamhet, 

beskriva marginaliserad dramatisk erfarenhet likt psykisk ohälsa och ge den 

erfarenheten en plattform som en traditionell filmproduktion struktur inte tillåter. En 

skola som innebär att man också lär sig av andra, en kultur av kopiering. I den digitala 

eran är kopian lika värdefull som originalet och amatören kan vara professionell. På så 

sätt kan man säga att vloggar utmanar hierarkierna i traditionella filmproduktioner 

genom att möjliggöra för helt nya grupper att ta kommandot över den kreativa 

processen. En alternativ kultur kan dock bara delvis ta form i en kommersiell struktur 

som en vlogg, då vloggarens framgång också är beroende av själva strukturen, det vill 

säga att hela tiden vara så synlig som möjlig.  

 

Likt en cyborg är vloggarens identitet nära sammansvetsad med siffror och kvantitativ 

representation. Konsumtion är en förutsättning för vloggarens existens och är en del av 

vloggaren själv. Kroppen blir i vloggen tätt sammansvetsad med uttrycket, likt 

filmrullen en gång var med filmkameran. I den digitala eran kan den kroppsliga 

närvaron ersätta den digitala kamerans brist på levande film. Kroppen som Reel 

omvandlar The Real genom att presentera en alternativ verklighet i konstruerad 

videodagbok. Nya skepnader av hem och familjer, arbete och privatliv uppstår i vloggar 

när home movies flyttar hemifrån och en parallell och angelägen verklighet bosätter sig i 

en ficka. Verkligheten är inte vad den en gång varit.  
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