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Det här arbetet handlar om en designer som valt att spendera sina 

sista månader som mediedesignstudent med att producera video-

bloggar till det sociala mediet youtube. Varför? För att sprida kunskap 

om den kroniska sjukdomen endometrios, till personer i högstadieåldern. 

Tack
  

Tack till mina handledare Maria Ahlqvist Juhlin & Oscar Guermouche, 

min familj och mina klasskamrater som har stöttat mig i mitt arbete. 



https://www.youtube.com/watch?v=tkm3kDJ44es

Mensvärk är alltid normalt, eller? 

“Det ska göra ont att vara kvinna“ 

8 saker du inte ska säga till en med endometrios

https://www.youtube.com/watch?v=6AflTHx8-T0

https://www.youtube.com/watch?v=Dy0hgsLl4gY

För dig som vill 
tjuvkika redan nu...



Innehåll
Bakgrund.............................................................................................................5

Användare...........................................................................................................6

Frågeställning och syfte.......................................................................................6

Vad jag ska göra..................................................................................................7

Youtube och sociala medier.................................................................................8

Jag som designer.................................................................................................9

Metoder..............................................................................................................10

Tidigare designarbete om ämnet.......................................................................11

Inspiration.........................................................................................................13

Vlogganalys.......................................................................................................19

Marknadsföring och attribut..............................................................................23

Min roll som vloggare........................................................................................25

Youtubekanalen.................................................................................................26

Manus................................................................................................................27

Resultat..............................................................................................................28

Vlogg 1.............................................................................................................29

Vlogg 2.............................................................................................................34

Vlogg 3.............................................................................................................40

Ljussättning och teknik......................................................................................45

Utsnitt och kameravinkel...................................................................................48

Personligt uttryck..............................................................................................51

Redigering.........................................................................................................53

Logotyp..............................................................................................................57

Illustrationerna och produkterna.......................................................................59

Etikett................................................................................................................62

Ett bidrag till mediedesignämnet.......................................................................63

Slutreflektion	....................................................................................................65

Referenslista......................................................................................................72



Ämnet som upprör 
och förminskas
Jag har valt att arbeta med endometrios1 – den dolda sjukdomen som drabbar 

1 av 10 livmoderbärare i fertil ålder. Mitt syfte med arbetet är att sprida 

kunskap om sjukdomen, detta för att drabbade på så sätt ska få hjälp fortare. Det 

som är gemensamt för nästan alla som söker vård för dessa smärtor är att läkare 

bortförklarar smärtan som vanlig mensvärk, och hånfullt förklarar att ”det ska 

göra ont att vara kvinna, det är normalt”. (Observera dock att alla med livmoder 

kan drabbas av endometrios - oavsett vilken könsidentitet du har). På grund av 

nonchalering i vården och okunskapen i samhället tar det i snitt 8 år att få rätt 

diagnos, vilket leder till att många drabbade får kroniska smärtor, blir infertila 

och tvingas leva ett liv fyllt av smärta. Detta, samt det faktum att man förväntas 

hålla tyst om den här sjukdomen skriver Janina Rielly Bristam om i Expressen2, 

den 9 oktober 2015. Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström har i en 

artikel3 i Aftonbladet den 27 februari 2016 uttryckt detta: ”Vi vet att kvinnor får 

sämre vård och drabbas av sjukdomar som inte uppmärksammas lika mycket. 

Framför allt har vi utgått från män och därför är sjukvården anpassad efter 

mannen som norm, där sjukdomar som drabbar kvinnor inte prioriteras”. Jag 

håller med, och anser att detta är en jämställdhetsfråga4 i allra högsta grad, där 

livmoderbärares smärta inte tas på allvar – varken av samhället eller vården. 

Roya Hakimnia skriver en artikel5 i tidningen Bang den 2 juni 2015 om historien 

kring endometrios, bland annat kan man läsa om att drabbade förr i tiden ska ha 

bränts på bål för att de trodde att dem var psykiskt sjuka, när det i själva verket 

var	endometrios.	Även	fast	vi	inte	bräns	på	bål	längre	så	finns	ändå	den	stora	

okunskapen och fördomarna om sjukdomen kvar. Jag ska använda det sociala 

mediet youtube som verktyg för att nå ut och sprida kunskap om endometrios.  

1 http://www.endometriosforeningen.com

 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/endometrios

2	 http://www.expressen.se/debatt/man-forvantas-halla-tyst-om-min-sjukdom/

3 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22332414.ab

4	 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhet

5	 http://www.bang.se/outhardlig-smarta/
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Hur och varför?
Frågeställningen för arbetet är: Hur kan jag på bästa sätt med hjälp av 

området	mediedesign,	specifikt	med	inriktning	mot	grafisk	design	-	nå	ut	med	

information om endometrios till personer i högstadieåldern? 

Syftet med arbetet är att sprida kunskap om endometrios, detta för att 

drabbade på så sätt ska kunna känna igen sig i symptomen, stå på sig i vården 

och därmed få rätt diagnos och snabbare hjälp.

En användare 
har utsetts
Användarna jag vill rikta mig till är högstadieelever. På detta sätt når jag 

personer som är precis i början av sin sjukdom, men som kanske inte har fått 

någon diagnos eller ens vet om att sjukdomen existerar. Genom att rikta mig till 

de här användarna når jag även framtida läkare, föräldrar, anhöriga osv. Den 

unga generationen är framtiden – om jag når ut med information om denna 

vanliga sjukdom till dem så kommer vi kunna bespara många personers onödigt 

långa lidande. 
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Nå användarna 
på deras sätt
Det är lätt att tänka att informationen ska nå ut på ungdomsmottagningar, 

eller i skolan – att just de två ställena är det mest effektiva platserna. I 

början av projektet var jag personligen inne på att informationen skulle presenteras i 

skolan, med hjälp av ett kreativt läromedel som skulle fånga deras uppmärksamhet. 

Men efter att ha samtalat med eleverna så valde jag att byta spår. Att presentera 

informationen i skolan har förvissa många fördelar – alla elever skulle ”tvingas” 

ta del av undervisningen eftersom det råder skolplikt i Sverige. Men risken med 

att informationen kommer via skolan är att det försvinner i mängden och blir 

ytterligare en sak som bara går in genom ena örat och ut genom det andra, och 

efter momentet så kommer ingen att prata mer om det. 

Jag har därför valt att nå dem på deras fritid, med hjälp av youtube. De kollar 

väldigt mycket på diverse olika vloggare, ser upp till dem och lyssnar på vad de 

har att säga. Alternativen jag valde mellan var att antingen försöka samarbeta 

med en känd vloggare och få den här personen att föra ut mitt budskap i hennes 

kanal. Jag skulle också kunna regissera en person att agera den vloggare jag 

vill att hen ska vara, och låta den här personen föra ut mitt budskap. Det sista 

alternativet var att jag själv ska stå framför kameran och ”bli” en vloggare. Jag 

kände till slut att det är självklart att jag ska göra detta själv, det är ju trots allt 

jag som har kunskapen och erfarenheterna och vet hur jag vill föra ut ämnet till 

användarna. Så jag kände mig väldigt peppad på att själv ta mig an rollen som 

den nya vloggaren som ska föra ut endometriossnacket hos tonåringarna. Det 

är ju trots allt det som är grejen med vloggare. Det är helt vanliga personer som 

pratar om ett ämne utifrån sig själv – och då känns det konstigt om jag ska leja 

någon annan att göra jobbet åt mig. Då tappar jag den viktigaste ingrediensen 

i fenomenet vlogg. För att det ska bli på riktigt och ett verklighetstroget projekt 

så	ska	jag	göra	allt	själv,	allt	från	att	filma	till	att	stå	framför	kameran,	klippa	

och redigera!
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Det sociala mediet 
youtube
Nationalencyklopedien beskriver youtube1 och sociala medier2 så här: 

”YouTube	är	en	webbplats	där	man	kan	ladda	upp	videoklipp	och	titta	på	vad	

andra har laddat upp. Oftast går det också att kommentera det klipp man har 

sett.” 

”Sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild 

eller	ljud.	Sociala	medier	kan	skiljas	från	massmedier	genom	att	de	bygger	på	ett	

innehåll som produceras av dem som använder dem.”

1 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/youtube

2	 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier
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Innan jag sätter igång på riktigt, så vill jag att ni ska få en snabb inblick om 

vem jag är som designer. När jag illustrerar och typograferar håller jag mig oftast 

till svart och vitt - och om jag vill ha med någon färg så väljer jag oftast bara en enda, 

noga	utvald.	Jag	ritar	oftast	med	fineliners	-	tunna	linjer	som	aldrig	slutar	i	tomma	

intet. Illustrerar gör jag mest på min fritid, för att kunna inreda mitt hem med dem. 

Det	som	är	min	mest	utmärkande	och	starkaste	sida	inom	design	är	dock	fotografi,	

ljussättning och bildbehandling. I mitt examensarbete kommer ni att få se min svart/

vita	illustrationsstil,	samt	film	och	redigering.	Film	har	jag	nästan	aldrig	gjort	

förut,	men	med	tanke	på	att	det	ligger	nära	fotografi,	så	hoppas	jag	kunna	

förmedla mitt budskap även via det mediet - och jag gillar utmaningar! 

Mer av mina tidigare verk hittar ni på min hemsida.1 

1 http://sissioquist.weebly.com/

Kort om mig som designer
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- Research om vad som redan är gjort kring ämnet. 

- Intervjuer, observationer och samtal med användarna.

- Idégenerering / brainstorming / skisser

- Samtal och intervjuer med endometriosdrabbade personer.

- Analyser av vloggar och detta konstnärliga uttryckssätt/fenomen. 

- Idégenerering / brainstorming / skisser till den valda idén.

- Skapande av marknadsföringsprodukter / attribut och kläder till vloggarna. 

-	Research	kring	tekniska	detaljer	om	film	och	redigering.

- Manusskrivning

-	Testfilmning	–	utsnitt,	vinkel,	ljud,	ljus	o.s.v.

- Tryckeri

- Filma och agera

- Redigering och efterbehandling

Metoder och över-
gripande inblick i 
processen
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Maria Henriksson studerade grafisk design vid Berghs School of 

Communication i Stockholm, och gjorde ifjol (2015) sitt examensarbete 

om endometrios. Hennes slutresultat blev en upplysningskampanj om endo-

metrios som bestod av en informationsbroschyr, citat från läkare till patienter, 

upplevelser från privatpersoner blandat med illustrationer, en t-shirt, en fysisk 

livmoder och en utställning. Dessutom startade hon en namninsamling.1 

När jag tog kontakt med Henriksson för att jag ville ta del av hennes uppsats så 

fick	jag	höra	att	eleverna	på	Berghs	tyvärr	inte	skriver	någon	uppsats	till	sina	

examensarbeten,	därför	finns	det	heller	inte	dokumenterat	hur	hon	har	tänkt	

kring designen kopplat till ämnet. Bilder och mer information om hennes arbete 

finns	dock	att	hitta	på	hennes	instagram	@periodproject2. När jag själv analyserar 

hennes arbete så ser jag att färgvalet är väldigt noga uttänkt och tydligt kopplat till 

endometrios, eftersom gul är endometrios färg. Vilken användare hon har valt 

att rikta sig till får jag ingen tydlig bild av, eftersom det känns som att arbetet är 

riktat till allmänheten i stort - men jag tolkar det ändå som att det är mest riktat 

till regeringen och läkare med tanke på namninsamlingen. 

Materialen hon använt sig av, som jag uppfattar det som, är broschyrer i 

papper, t-shirt, och fysisk 3D-livmoder i gissningsvis hönsnät lindat med gips 

eller tidningspapper. Hur hon har tänkt kring materialvalen framgår inte, men 

jag gör ett antagande och tänker att hon nog ville göra en broschyr i papper för 

att det traditionellt sett brukar se ut så, medan hon kanske ville förstärka kampanjen 

med en t-shirt för att folk kan ha den på sig och sprida budskapet på så sätt. 

1	 https://www.minkampanj.nu/petitions/det-ar-bara-inbillning-det-ar-omojligt-att-ha-sa-	 	

	 ont-vid-mens

2	 https://www.instagram.com/period_project/

Ett tidigare design-
arbete om sjukdomen 
har hittats
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3D-livmodern tänker jag ska fungera som ett attribut till utställningen för att 

fånga folks uppmärksamhet. Vad gäller hennes T-shirt så upplever jag att den 

enbart är tänkt att användas under hennes utställning, eller om någon exempelvis 

ska föreläsa om ämnet. Detta då tröjan är tydligt kopplad till kampanjen och bär 

ett väldigt utstickande budskap. 

Hennes slogan på hela kampanjen ”Det är inte bara mensvärk” anser jag är 

klockren eftersom den förklarar hela sjukdomen på ett bra sätt. Och när man 

tänker för sig själv och önskar att det var man själv som kommit på den – då vet 

man att det är riktigt bra!

Sammanfattningsvis så har Henriksson gjort ett fantastiskt arbete, både design-

mässigt – men även hur det har påverkat och gjort stor skillnad. Att göra en 

kampanj var precis rätt i tiden när hon gjorde det – och ingen hade tidigare 

gjort något liknande om just endometrios. Men eftersom just en kampanj nu är 

gjord i och med hennes arbete, så är min inriktning helt annorlunda.

Obs!	Bilder	från	Henrikssons	arbete	saknas	i	den	elektroniska	utgåvan	av	upphovsrättsliga	skäl.



När det kommer till youtubers/vloggare som inspirerar mig så finns det 

väldigt många. Framförallt så inspireras jag av de som vågar vara sig själva 

fullt ut, oavsett om deras personlighet är introvert eller extrovert. När det gäller 

manusskrivning och sättet att klippa och redigera sina videor på, så inspireras 

jag bland annat av Clara Henry.1 Henry har nästan alltid ett tydligt budskap 

eller ämne hon vill föra fram i sina videor, detta gör hon bland annat med väl-

skrivna manus och snabba tagningar. När det kommer till allvarliga ämnen så 

pratar hon ofta objektivt om ämnet, på ett träffande sätt. Henry använder också 

humor som verktyg, vilket fungerar bra för en göteborgare som henne. Men jag 

är ingen humoristiskt göteborgare, så någon ny Clara Henry kommer ni inte 

att få se. Men hennes tekniska skicklighet med allt från perfekt ljussättning, 

efterbehandling, välarbetat manus och andra tekniska detaljer inspirerar mig. 

1 https://www.youtube.com/user/tahultsbarn

Inspirerande youtubers

Clara	Henry     
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En annan väldigt duktig vloggare som inspirerar mig är Keyyo.2 Hon har 

en väldigt lik stil som Henry med välarbetade manus och snabba klipp och 

tagningar. Hon använder sig dock också mycket av humor, och gör även 

sketcher. Jag kommer inte att göra sketcher och liknande, så därför så 

inspireras jag mest av hennes lite allvarligare videor där hon pratar om ett 

specifikt	ämne.	I	dessa	videor	har	hon	ofta	kameran	på	samma	plats	genom	

hela videon, och har ett liknande uttryck som jag kommer att använda mig 

utav. Hon är heller inte rädd för att säga vad hon tycker, och stå emot grupp-

tryck - och det inspirerar mig.

2	 https://www.youtube.com/user/VeryCoolNinja

Keyyo 
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Keyyo 

Simon Lussetti

Två manliga vloggare som också inspirerar mig är HejaInternet3 (Joakim Kvist) 

och Simon Lussetti.4 Båda dessa har kameran stillastående på samma ställe 

genom hela videon, en platt ljussättning med två softboxar bredvid kameran. 

Färgerna, klippningarna och övriga redigeringar är enligt mig professionella – 

och ett liknande slutresultat vill jag också åt. Det som skiljer dessa mot Henry 

3	 https://www.youtube.com/user/HejaInternet

4 https://www.youtube.com/user/Lussettivlogg

HejaInternet
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och Keyyo är att det märks att dessa två inte har lika strikta manus, utan de 

pratar även mycket fritt direkt från huvudet. Vissa tagningar är därmed längre 

än vad jag tänkt ha i mina videor.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En till person jag inspireras av är Lina Flodins.5 Hon har en bakgrund som bloggare, 

men vid sidan av sin blogg har hon även startat en youtubekanal, och det jag 

gillar med hennes vloggar är att hon är sig själv. Till skillnad från många andra 

vloggare som är extremt högljudda och utåtriktade så har Flodins en naturlig 

och äkta framtoning som inte känns påklistrad eller överdriven – och det 

uppskattar jag hos henne. Flodins videor har dock en mer vardaglig inriktning, 

utan manus. Jag kommer däremot inte att ha detta naturliga vardagspratet 

eftersom jag har ett konkret ämne att prata om, där varje ord jag väljer att säga 

är viktigt – och ett manus känns därmed som ett måste. Men jag inspireras 

verkligen av Flodins mod att vara sig själv, och inte härma andra vloggares 

personligheter och uttryck. Jag hoppas att min personlighet också kommer att 

fungera lika bra i en vlogg som Flodins gör, trots att jag inte heller är så överdrivet 

extrovert och explosiv i min framtoning. 

5 https://www.youtube.com/user/Snidolf

Lina Flodins
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Lina Flodins

I mitt arbete kommer det att förekomma illustrationer, och stilmässigt så 

gillar jag Karin Ohlssons1 illustrationer, då hon precis som jag illustrerar 

mycket i svart/vitt, ofta med hjälp av fineliners. Jag tolkar det som att hennes 

motiv är hämtade från verkligheten, men att stilen inte är fotorealistisk och 

har ”rätt” proportioner – och det är precis det jag gillar i hennes uttryck. Ohlsson 

ritar dock mestadels män i stora, pampiga skägg - till skillnad från mig som mest 

illustrerar kvinnor. Det jag också gillar med Ohlssons illustrationer är att hon 

applicerar	dem	på	fler	föremål	än	bara	papper,	tex.	på	brickor	och	muggar.

När det kommer till känslan och budskapen i illustrationerna så uppskattar 

jag illustratören Louise Winblads2 (mer känd under namnet ”hejhejvardag”) 

arbeten, där igenkänningsfaktorn alltid är svindlande hög och taget direkt ur 

verkligheten! Winblad arbetar mestadels med seriestrippar som är några rutor 

långa och får in ett längre scenario. Jag tänker att mina illustrationer ska ha 

samma igenkänning, men att jag vill få in hela budskapet i en bild utan att 

behöva göra en hel serie för allt jag vill få sagt. Mina illustrationer ska få folk 

som inte har så mycket kunskap om sjukdomen att få svar på sina frågor de kan 

komma att ha, samtidigt som de även ska fungera på folk som redan är insatta 

och nå dem just på grund av att dem redan känner igen sig. Detta arbetar Ellen 

Ekman3 (mer känd som Lilla Berlin) mycket med. Hon tar upp vardagliga eller 

politiska ämnen som når ut till både de redan insatta, samtidigt som folk som 

inte är insatta i ämnet får en inblick och kan känna igen sig just på grund av 

de inte visste om det som tas upp i serien sen innan. Jag beundrar verkligen att 

båda dessa illustratörer har en tydlig feministisk underton i sina illustrationer. 

Dessutom gillar jag deras uttrycksätt rent stilmässigt – de ritar inte perfekta, 

proportionerliga människor som är klassiskt ”snygga”, utan jobbar en hel del 

med ansiktsuttryck för att få fram känslorna. 

1 http://bahkadisch.se/

2	 http://blogg.amelia.se/hejhejvardag/

3	 http://www.metro.se/noje/lilla-berlin/EVHmau!14DxMqIyaFX7M/

Inspirerande illustratörer
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Ytterligare en inspirationskälla i mitt arbete är systrarna Kronlöfs serie 

Full Patte,1 som sänds på svtplay. Jag älskar deras sätt att sprida kunskap om 

feministiska2 samhällsproblem. Deras ton är ironisk, men samtidigt allvarlig och 

seriös.	Speciellt	avsnitt	fem,	(”98	procent”	och	”om	objektifiering”)	i	första,	

respektive andra säsongen är mina favoriter. De belyser problem i samhället på 

ett träffsäkert sätt, och är inte rädd för att göra detta på ett brutalt och ärligt 

sätt. Jag delar många av deras feministiska åsikter, och eftersom mina åsikter 

är en del av mig så är det oundvikligt att dessa kan komma att slinka in i mina 

klipp ibland. 

Precis som jag nämnt tidigare så gillar jag när det går fort, och tagningarna är 

snabbt efter varandra, och som i några tidigare inspirationskällor så använder 

sig även systrarna Kronlöf sig av det här uttrycket. Däremot så använder sig 

systrarna av många svåra uttryck som för icke-insatta kan upplevas som helt 

omöjliga att förstå. Jag är därför medveten om att jag får försöka passa mig från 

att använda för svåra uttryck, med tanke på att jag riktar mig till högstadieelever.

Vad gäller musikval, ljudeffekter och tempo i mina klipp så kommer det även 

gå	att	dra	vissa	kopplingar	till	gammal	stumfilm	vad	gäller	stämning	och	

tempo.	Ett	exempel	på	en	sådan	stumfilm,	där	framförallt	musiken	inspirerar	

är	Charlie	Chaplins	film	Police,3 som kom ut 1916 - vilket är långt före 

vloggarnas tid.

1	 http://www.svtplay.se/full-patte

2 http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/feminism

3	 https://www.youtube.com/watch?v=u0IU8uQniX8

Modern feministisk 
webbserie, och gammal 
stumfilm som inspirerar
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I vloggarna som jag har valt att analysera och titta extra noga på så är 

miljöerna ofta väldigt spontana och mitt i livet. Vissa sitter på golvet i 

sitt rum eller lägenhet, och miljön runtomkring och i bakgrunden är hur det 

faktiskt	ser	ut	i	deras	hem.	Några	har	valt	att	filma	mot	en	vit	vägg,	men	oftast	

syns det någon bokhylla eller tavla i bakgrunden ändå. Jag har däremot lagt 

märke till att Clara Henry1 numera ofta har sin bok ”Ja jag har mens, hurså?”2 

stående på en bokhylla bakom henne i sina klipp, vilket jag förmodar är ett 

högst medvetet val! Men i övrigt så verkar det inte som att många av vloggarna 

medvetet	har	designat	miljön	de	filmar	i,	utan	på	sin	höjd	har	de	valt	ett	utsnitt	

där bakgrunden är någorlunda lugn och städad. 

Jag vill att miljön jag skapar ska kännas och se ut som att det är helt spontant, 

och	att	jag	bara	har	ställt	upp	kameran	och	filmat	utan	en	tanke	på	vad	som	

syns	i	bild.	Men	som	grafisk	designer	så	tänker	jag	ha	med	saker	i	miljön	som	

1 https://www.youtube.com/user/tahultsbarn

2	 http://www.adlibris.com/se/bok/ja-jag-har-mens-hursa-9789137145549

Hur brukar vloggar 
se ut?
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jag har designat som är kopplat till ämnet endometrios, utan att det för den 

skull	ska	se	ut	som	att	jag	sitter	och	filmar	i	en	”endometrios-studio”.	Det	ska	

se ut som att miljön och attributen som syns i bild (och som jag har på mig) är 

taget direkt ur verkligheten.

Vad gäller ljussättning så ska jag ha ett platt ljus eftersom det är ett genomgående 

tema	i	de	flesta	vloggarnas	klipp,	samt	en	naturlig	färgsättning	med	korrekt	vit-

balans. Vissa vloggare har låg, klassisk musik i bakgrunden – oftast med en glad 

sinnesstämning – även detta tänker jag anamma i mina klipp. Jag ska prata om ett 

tufft och allvarligt ämne, men det ska för den delen inte bli en ”deppig” kanal! 

Kameravinkeln som ofta används och som även jag kommer att använda mig av 

är	rakt	framifrån,	med	ett	lätt	fågelperspektiv.	Generellt	så	finns	det	vloggare	

som antingen har kameran stillaståendes på ett stativ på samma plats genom 

hela	videon,	och	så	finns	det	de	som	håller	den	i	handen	och	växlar	mellan	att	

vinkla	den	mot	sig	själv	och	filma	mot	t.ex.	saker	eller	produkter	som	hen	visar

i sitt klipp. De som kör på humorspåret så pass att det är sketcher byter kamera-

vinkel	och	utsnitt	flera	gånger	i	sin	video.	Men	jag	tänker	ha	kameran	på	ett	

stativ, och på samma ställe genom hela videon just på grund av att jag varken kör 

på humorspåret med sketcher eller det ostrukturerade spåret utan manus och 

mitt i livet. Jag vill lätt kunna ta om tagningar och klippa mycket i efterhand, 

och då känns det rörigt om kameran byter vinkel och utsnitt hela tiden. Vad 

gäller skärpedjupet så kör vissa på kort skärpedjup med suddig bakgrund, och 

vissa med långt skärpedjup med skärpa hela vägen. Eftersom jag ska ha en tavla 

och andra attribut i bakgrunden så tänker jag mig ett långt skärpedjup i mina 

klipp. 

Vad gäller manus och hur de klipper sina videor så upplever jag det som att det 

finns	två	tydliga	kategorier	hos	vloggarna.	Det	finns	de	som	har	snabba	klipp,	

där det är uppenbart att manuset är väldigt väl genomarbetat och att vloggaren 

har	gjort	flera	tagningar	på	varje	mening	och	sedan	klippt	ihop	det	bästa	i	efter-

hand.	Sedan	finns	det	vloggarna	som	har	långa	tagningar	där	det	är	tydligt	att	

vloggaren inte har skrivit något exakt manus, utan pratar fritt om sin dag eller 
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liknande. Eftersom jag har ett tydligt budskap jag ska föra fram så tänker jag 

köra på det första spåret och ha ett välarbetat, tydligt manus där jag kommer 

ta många tagningar på varje mening och klippa ihop i efterhand, detta för att få 

ett bra tempo och tydligt fokus i mina klipp. 

Vad	gäller	introt	på	vloggarnas	videos	så	finns	det	olika.	Men	de	vanligaste	

inledningarna jag ser är att videon antingen börjar direkt med att vloggaren 

hälsar och sätter igång att prata. Annars så är det också vanligt att hög musik 

spelas, klippet är suddigt för att sedan övergå till skarpt och att musiken tonas 

ned så att vloggaren kan börja prata. En del har även lagt in en ”logga” eller 

text på kategorin den här videon hör till, tex ”Saga svarar” eller ”Veckans HAUL” 

och så vidare. Nästa alla vloggare börjar sin video med en trevlig och lättsam 

hälsningsfras. Typiskt för vloggar är att de tittar rakt in i kameran, till skillnad 

från	t.ex.	intervjuer	i	nyhetsreportage	och	riktiga	filmer,	där	det	är	strikt	förbjudet	

att kolla in i linsen. Den här ögonkontakten med kameran upplever jag förhöjer 

känslan av att vloggaren pratar direkt till sina tittare. 

Therese	Lindgren
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När det kommer till hur vloggarna avslutar sina videos så är det likheter med 

hur	videorna	startar,	fast	tvärt	om.	De	flesta	avslutar	på	ett	trevligt	sätt	med	att	

tacka för att folk tittat, eller genom att säga hejdå, ”vi ses i nästa video” och 

vinka. Ibland höjs musiken igen, men det är inte lika vanligt, oftast så tonar 

videon endast ut snabbt till en svart bild. 

Vad gäller innehållet i videorna så pratar vloggarna om olika saker och har sina 

egna samtalsämnen och oftast olika kategorier på sina kanaler. Men just när det 

kommer till ur vilken synvinkel de pratar om ämnen varierar stort. Vissa pratar 

alltid om sig själv och sina egna erfarenheter och tankar kring saker och ting, 

medans andra berättar mer objektivt ur ett utifrånperspektiv och ”så här är 

det”. I mina endometriosvideor tänker jag blanda detta, ibland kommer det att vara 

personliga kommentarer och videor, och ibland mer objektivt och informativt.

Vad	gäller	musiken	som	ofta	finns	med	i	de	lite	större	vloggarnas	videor	så	är	

den ofta instrumental, utan sångtext. Många vloggare har samma trudelutt i 

alla sina videor, och det blir ett dolt element som ändå bidrar till kanalens 

allmänna känsla. Innan jag började analysera vloggare inför mitt examens-

arbete	så	hade	jag	aldrig	tänkt	på	den	här	låga	musiken	som	finns	där	i	många	

vloggares videor. Men nu när jag lagt märke till det, så tycker jag det ger ett 

livligare helhetsintryck än vloggare som inte har detta. 

Lisa Johansson / Misslisibell
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Lisa Johansson / Misslisibell

Förutom att bara skapa artefakter och saker för att visas i videon så tänker 

jag även att dessa föremål till en början ska fungera som marknadsföring 

för kanalens endosnacketvideor och därför delas ut gratis till användarna. 

Men i framtiden tänker jag att dessa produkter även kan komma att säljas i en 

webbshop. Illustrationer kopplat till ämnet, samt en logotyp ska tryckas på bruks-

varor så som tygpåsar, T-shirtar, mobilskal osv. Känslan och stilen på produkterna 

ska vara lättsam för att kompensera det allvarliga ämnet. Illustrationerna ska 

vara	i	svart/vitt	ritade	med	en	fineliner,	för	att	sedan	överföras	till	vektorgrafik	i	

datorn. När kanalen och illustrationerna är inarbetade hos tittarna så ska de känna 

igen illustrationerna och tydligt koppla dem till kanalen och mig som vloggare. 

Jag vill att illustrationerna på håll enbart ska uppfattas som en designmässigt 

fin	illustration,	och	att	det	är	först	på	nära	håll	som	man	kan	läsa	texterna	och	

förstå att de är kopplade till ämnet endometrios. Detta blir tvärtemot Henrikssons 

kampanjT-shirt där jag upplever att budskapet syns direkt, och att den inte 

upplevs som en vardagströja också. 

Fysiska artefakter 
ska designas  
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Designstudent ska agera 
vloggare – hur?
Ska jag vara mig själv, eller ska jag skapa ett alter ego? Nyckeln kring 

framgången	hos	dagens	vloggare	är	att	de	allra	flesta	är	sig	själv	och	att	man	

som tittare får lära känna dem på ett väldigt personligt plan. Det skulle kännas 

märkligt att spela en roll och inte vara mig själv, med tanke på att jag ska prata 

om ett så viktigt ämne utifrån en personlig utgångspunkt. Och det är ju trots 

allt personliga erfarenheter som behöver spridas för att informationen ska nå ut 

på ett äkta och ärligt sätt. Så jag tänker vara mig själv i videorna, men att jag 

möjligtvis förstärker vissa personlighetsdrag jag har. 

Måste jag använda humor som inriktning? Långt ifrån alla vloggare använder 

humor	som	medel,	men	ändå	så	känns	det	som	att	det	finns	en	förväntning	om	

att jag måste välja den vägen. Men jag kan verkligen inte vara rolig på beställning,  

det skulle bara kännas krystat och onaturligt. Därför har jag valt bort den genren 

och tänker istället fokusera på att förmedla kunskapen och budskapet på mitt 

eget sätt. Det är ju trots allt det som har gjort alla kända vloggare så stora och 

omtyckta som de är idag – att de är sig själva. Och många är omtyckta just på 

grund av att de inte kör på humorspåret, utan istället är seriösa och ärliga på ett 

för dem naturligt sätt.
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En kategori 
om endometrios
Grundidén var att hela kanalen skulle handla om endometrios, för att 

sprida kunskap om sjukdomen. Men	risken	finns	att	jag	på	så	sätt	inte	lockar	

rätt användare, de jag i så fall når är nog folk som redan känner till sjukdomen. 

Därför har jag valt att ”endosnacket” ska vara ett tema jag pratar om regel-

bundet, men som jag blandar upp med andra videor, på samma sätt som Clara 

Henry har menstema på några av sina videor, men pratar om andra saker i sina 

övriga klipp. 

Jag tänker att användarna ska bli intresserade av att se mina endometrios-

videor för att det är en helt vanlig tjej som pratar om det. Gillar de min kanal i 

övrigt så kommer de att vilja kolla på dessa videor också, just på grund av att 

det är jag som pratar om det – och inte en äldre person från ungdomsmottagningen. 

Till mitt examensarbete så kommer jag självklart att skapa just några av dessa 

endometrios-videor. Detta för att visa på hur just dessa klipp kommer att se ut. 

Jag kommer inte att ta upp precis allt om endometrios i en enda video, utan det 

är som sagt tänkt som en serie där olika teman tas upp varje gång.
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Manusskrivning - hur 
och varför
Det är väldigt få av dagens största vloggare som kör på strikta manus med 

tydliga budskap. Men jag känner att mina videor behöver ha ett tydligt och 

välarbetat manus med tanke på ämnet jag ska prata om. Jag har därför lagt 

väldigt mycket tid på just manusskrivningen, och testat och klockat för att hålla 

dem på en lagom lång tid, utan att tappa fokus. Det är så lätt att sväva ut i 

detaljer, för att försöka inkludera alla. Men det fungerar inte, då hade varje 

vlogg blivit minst en timme lång – men jag har bland annat försökt vara noga 

med att inte exkludera transpersoner, med tanke på att dem nästan alltid blir 

det när man talar om endometrios. Jag säger därför livmoderbärare istället för 

kvinnor – med undantag från citat från läkare. Dessutom så har jag valt att 

fokusera extra mycket på det som känns mest relevant för min användargrupp. 

När jag arbetade fram manus så började jag att skriva ner vad jag ville få sagt 

i varje video. Sedan strukturerade jag upp det hela till en text på hur jag hade 

formulerat mig om jag skulle ha förmedlat detta skriftligen. Sedan arbetade jag 

om manuset och förenklade språket rejält och la till extra talord, så att det till 

slut blev talspråk. Detta för att manuset inte skulle kännas för stelt och innehålla 

för svåra meningsuppbyggnader och ord – för då hade det blivit för svårt för 

tittarna att ta in innehållet. Dessutom så hade det inte låtit naturligt, och jag 

hade tappat vloggkänslan. Manuset är inte skrivet med korrekt grammatik, 

och jag har delat upp meningarna och lagt skiljetecken o.s.v som personliga rikt-

linjer	för	hur	jag	ska	filma,	var	jag	ska	klippa,	och	var	jag	ska	förflytta	mig	i	

bild. T.ex. så är det en ny tagning/klipp på varje ställe jag har skrivit en punkt, 

och därför går manuset inte att läsa som om det vore en vanlig text. Jag har samma 

hälsningsfras och avslutningsfras i alla mina videor. Detta för att ytterligare 

knyta ihop alla videor på ett enhetligt sätt när det kommer till just manusbiten. 
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RESULTAT
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Mensvärk är alltid 
normalt, eller?
https://www.youtube.com/watch?v=tkm3kDJ44es
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Vlogg 1: Mensvärk är alltid normalt - eller?

(Drick ur endo-mugg)

Hej Hej allihopa. *vink* 

Idag tänkte jag prata med er om mensvärk. Många av er har 

säkert haft det någon gång, eller så kommer ni att få 

uppleva det så småningom. (I alla fall om du har liv-

moder). Ni alla har säkert hört från vuxna, ”kloka” 

personer om hur NORMALT det är med mensvärk. Alla får ju 

det ibland. Du kan ta några värktabletter. Lägga en varm 

vetekudden på magen. Vänta tills den där tabletten har 

kickat in. Och sen är det bara att fortsätta dagen precis 

som vanligt. Det är det normala i alla fall, och det är så 

dom flesta har det. Men för alla är det inte så enkelt. Har 

du någonsin hört talas om att all mensvärk faktiskt inte 

är normal? Har någon berättat för dig att kraftig smärta 
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vid mens kan vara något HELT annat än vanlig, normal mens-

värk? (Retorisk fråga, men gissar att dom flesta svarar nej 

här) Att det till och med kan vara ett symptom på en 

kronisk sjukdom? 

Om din mensvärk är så kraftig att den gör dig helt 

sängliggandes. Får dig att kallsvettas. Krampa. Kräkas. 

Svimma. Eller om du inte ens kan stödja på dina ben - och 

INGA värktabletter fungerar, någonsin. Om du måste planera 

ditt liv efter veckan du ska ha mens, för att du då inte 

kan lämna hemmet, eller ens din säng på grund av smärtan - 

så är det förmodligen INTE bara vanlig normal mensvärk du 

har. Då kan det vara ett tecken på att du kanske lider av 

den kroniska sjukdomen Endometrios. (Jag kommer nöta det 

här ordet med er tills ni blir kräklessa på det, men jag 

lovar – en dag kommer du att ha användning för det.)

31



Har du utöver dessa smärtor vid mens dessutom:

• Övriga magproblem, och kanske fått ”diagnosen” IBS för 

att dom inte hittat vad som är fel.

• ”Mensvärk” även före mens, och vid andra tidpunkter i 

månaden när du inte ens har mens.

• Riklig och långdragen, eller oregelbunden mens 

• Smärtor när du kissar och/eller bajsar

• Ont vid sex

• Onormal trötthet

• Allmän sjukdomskänsla

• Värk i ryggen/ljumskarna som strålar ned i benen

och så vidare (det finns massa fler symptom, så jag lägger 

en länk här nere så får ni kolla lite mer) *peka neråt med 

händerna*

Om du känner igen dig i dom här symptomen så är det 

VÄLDIGT VIKTIGT att du söker dig till en gynekolog och 

direkt nämner att du vill utreda dig för endometrios! Det 

handlar om din kropp, och din framtiden. Mer om detta i en 

senare video.... *rulla fingrarna*.

Men nu kanske det alla undrar - vad är då endometrios? Om 

det inte är mensvärk – vad fan är det då?

Endometrios innebär att livmoderslemhinnan, som normalt 

sett endast ska finnas inne i livmodern, även tar sig ut på 

andra ställen i kroppen. En teori är att en med endo-

metrios även blöder baklänges vi mens, ut i buken – detta 

gör att det bildas: Endometrioshärdar, cystor och samman-

växningar. Och detta kan du få i typ hela kroppen. Detta 

gör för dom allra flesta drabbade väldigt ont – och många 

har mycket svåra, kroniska smärtor DAGLIGEN! 

Det här var första videon i min nya kategori här på 

kanalen som jag kallar: ”endosnacket”. *Peka på tröjan* 

(och nej, jag pekar inte på mina boobs, jag pekar på min 
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tröja). Här kommer jag att lägga upp videor om allt ni kan 

tänkas vilja veta om sjukdomen. Och ja, jag har diagnosen 

endometrios.

Kom ihåg! Endometrios drabbar 1 av 10 livmoderbärare i 

fertil ålder. Alla känner någon med endometrios. 

Tack för att ni kollade, ni får ha det så jättebra – och 

så syns vi i min nästa video! Hejdå! *vink* 
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”Det ska göra ont 
att vara kvinna”
https://www.youtube.com/watch?v=6AflTHx8-T0
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Vlogg 2: “Det ska göra ont att vara kvinna“

Hej Hej allihopa. *vink* 

Välkommen till en ny video med endosnacket. Denna video 

kommer att vara brutal och ärlig. Jag tänker nämligen 

berätta för er om hur majoriteten av oss med endometrios 

har blivit bemötta i vården. Jag gör inte den här videon 

för att på något sätt försöka skrämma upp er som kanske 

också behöver söka vård – det är inte min avsikt. Men jag 

gör den här videon för att ni i så fall ska vara beredda 

om ni också blir utsatt för samma sak.

För mig tog det jättemånga år innan jag ens vågade söka 

för min ”mensvärk”. Jag hade ju hört att mens SKA göra 

ont. Och jag kände mig som en jävla mes som blev helt 
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däckad och låg och skrek, grät och krampa i soffan av 

smärta. Jag förstod inte hur jag kunde vara den ENDA i 

HELA världen som inte klarade av denna ”normala” smärta, 

som ”alla har”. Min mensvärk satt dessutom hela vägen från 

knäna upp till halsen. *peka med händerna* Men jag trodde 

länge att det var så för ALLA. När jag väl började söka 

vård fick jag indirekt bekräftat att: JA, du är nog en liten 

mes ändå, för alla har mensvärk och det är helt normalt, 

och så ont som du säger att du har ”kan man bara inte ha”.

På grund av att Sverige inte är ett jämställt land (och ja 

- det är fakta, inte bara en åsikt) så tas livmoderbärares 

smärta inte på allvar. Personer som förr i tiden ”klagade” 
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på kraftig mensvärk blev klassade som: INBILLNINGS-

SJUKA. Idag vet vi att många av dessa förmodligen led av 

endometrios. Men VÅRDEN *två händer* har fortfarande inte 

hunnit ikapp. 

Så nu tänkte jag berätta för er hur det brukar gå till när 

man söker vård för kraftiga menssmärtor, och kanske till 

och med misstänker att dom har endometrios. *sträck på 

mig, ironiskt, trevlig röst*

Nummer 1 (Numero uno). *peka med ett finger*. DU måste 

själv nämna för läkaren att du misstänker endometrios. För 

även om du har VARTENDA symptom på endometrios, så kommer 

ingen läkare NÅGONSIN att ens nämna ordet för dig. 

Istället kommer dom att säga typ så här: *peka med handen* 
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*Överlägsen, nedlåtande, dryg (mans)röst*

”Hörru lilla gumman, alla kvinnor har mensvärk ibland, och 

det är HELT normalt.” 

”Din smärta är psykisk, den sitter i huvudet.”

”Du inbillar dig bara.”

”Hörru, sluta överdriv, om du nu har så jävla ont så är 

det bara att du lär dig leva med smärtan.”

”Det går över när du blir äldre.” 

”Vissa HAR mer ont än andra, det bara ÄR så.”

”Bit ihop, det SKA göra ont att vara kvinna!”

”Du är för ung för att ha så ont.”

”Det är inget fel på dig, sluta ta upp våran tid!”

”Du känner helt enkelt efter för mycket!”

”Endometrios? Hahaha, nä gud nej - det har du då 

verkligen inte.” 

Och så vidare!

Och allt detta är ren jävla bollshit! Lyssna fan inte på 

läkarna som har den här attityden, och bemöter dig på det 

här sättet. (Och ja, man kan ha tur och träffa en bra 

läkare också, får alla är självklart inte så här.)

Riskerna med att gå med endometrios utan att få rätt 

diagnos och rätt behandling är stora. Steg 1 om du 

misstänker att du har endometrios är att du behöver få en 

behandling som gör att din mens upphör helt! (Varför då?) 

Jo, det är faktiskt jätteviktigt att du får en sån här 

behandling. För endometrios, det sprider sig mer och mer i 

kroppen för varje gång du blöder. Och om du tvingas gå 

utan en sån här behandling så kommer det leda till att du 

blir: Sjukare. Och sjukare. Och sjukare. Hela tiden. Och 

vissa kan aldrig bli gravida på grund av sin endometrios. 
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Om just du misstänker att du har endometrios så vill jag 

att du tar med dig det här i din kamp mot läkarna: Stå på 

dig. Var jobbig. Var besvärlig. Du förtjänar ett liv som 

går att leva! Och slutligen: du är inte ensam! 

Tack för att ni kollade, ni får ha det så jättebra – och 

så syns vi i min nästa video! Hejdå! *vink*
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8 saker du inte 
ska säga till en 
med endometrios!
https://www.youtube.com/watch?v=Dy0hgsLl4gY
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Vlogg 3: 8 saker du inte ska säga till en med endometrios

Hej Hej allihopa. *vink* 

Välkommen till en ny endosnacket-video. Idag tänkte jag 

gör en lista med 8 saker som du inte ska säga till en  med 

endometrios. (Okej, fråga mig inte varför det är just 8 

saker - för det vet jag inte själv.) Men okej, lets go! 

*peka med 2 fingrar*

   

Nummer 1: Men hallå - du ser ju inte sjuk ut! 

På utsidan, nej – kanske inte. Men vänta, jag ska bara 

hämta en sak. *Spring ut ur bild*. Men gud vilken tur att 

jag hittade dom, mina glasögon med lazersyn som gör att 

man kan se på insidan av folks kroppar - varsågod! *ge 

glasögon till kameran* 

Nummer 2: Jag har också mensvärk ibland, så jag vet PRECIS 
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hur du har det! *smile*

Eh, NEJ, det vet du faktiskt inte! Endometrios är INTE 

samma sak som mensvärk! Dessutom så är jag sjuk på väldigt 

många olika sätt även då jag inte har mens. Och inte ens 

om du också har endometrios så kan du veta exakt hur det 

är för mig, då endometrios är olika för alla! 

Nummer 3: Det är nog bara psykiskt. 

Nej, där har du faktiskt fel – för endometriossmärta är 

faktiskt mestadels fysiskt.

Nummer 4: Det är faktiskt inte bra att äta så mycket 

mediciner som du gör! 

*stor suck*, gå iväg ut ur bild. Nej men allvarligt, vi 

äter inte massa mediciner för att vi tycker det är kul. Vi 
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äter det för att ens ha en chans att kunna klara av vardagen. 

Nummer 5: Min kompis fasters kusins grannes barns systers 

svärmor har också endometrios, men hon har då inte ett 

dugg ont! 

Kul för henne, asså jag är verkligen jätteglad för hennes 

skull – på riktigt! Vissa med endometrios har turen att 

vara helt smärtfria. Men det tar ju tyvärr inte bort det 

faktum att vi är väldigt många med endometrios som har 

väldigt ont! 

Nummer 6: Men du - har du testat att ta en 

alvedon? Det funkar jättebra på mig när jag har ont någon-

stans... Nej men gud så bra att du sa det, att jag inte 

tänkt på det själv! Tack!!! (*suck* nej, självklart funkar 

det inte med en jävla alvedon)

Nummer 7: Men va - äter du medicin så att du inte ens HAR 

mens? Då kan du väl inte ha ont längre? 

Jag önskar SÅ att du hade rätt! Tro det eller ej, men en 

med endometrios behöver inte ens ha mens för att ändå 

kunna ha sjukt jävla ont. Varje dag! Vissa blir smärtfria 
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så fort dom blir blödningsfria, men detta gäller TYVÄRR 

långt ifrån alla. En med endometrios har nämligen alltid 

en pågående inflammation i kroppen, och denna försvinner 

tyvärr inte bara för att tar bort mensen. Och som sagt – 

menssmärta är endast ETT ENDA av alla symptom på endometrios.

Nummer 8: Du smittas väl inte?? *överdrivet rädd*

Eh, nej! Endometrios smittar absolut inte. Det är lika 

dumt som att tro att reumatism eller astma skulle smitta 

*peka på fingrar*, och det gör det ju inte. Däremot så är 

det faktiskt ärftligt. 

Tack för att ni kollade, ni får ha det så jättebra – och 

så syns vi i min nästa video! Hejdå! *vink*
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Ljussättning och 
tekniska detaljer

Jag har valt att ljussätta med två stycken studiolampor med softboxar på 

som jag har ställt precis bredvid kameran och så nära mig det gick utan att 

de skulle komma med i bild. Detta för att få en platt ljussättning med mjukt 

ljus. Varför jag valde en sådan här enkel ljussättning är just på grund av att det 

är den mest populära ljussättningen hos dagens vloggare. Det ger ett intryck av 

att videon inte är ljussatt alls eftersom det blir ett väldigt neutralt och vardagligt 

ljus. Liknande resultat hade jag fått av att låta ett fönster utan direkt solljus 

ljussätta – men då kan jag inte kontrollera ljusförändringarna lika bra, och det 

kändes därför inte som ett bra alternativ. 
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Eftersom jag har fotograferat mycket i studio under många års tid så hade jag 

planer på att ljussätta på ett mer kreativt sätt – eftersom jag kan det, och anser 

att	ljuset	i	fotografi	är	en	stor	del	av	bildens	konstnärliga	uttryck.	Men	nu	var	

det	inte	fotografera	jag	skulle	göra,	utan	nu	skulle	jag	filma.	Eftersom	jag	vill	

åt vloggformatet så känner jag att det inte får se för professionellt ut. Om jag 

hade gjort en mer kreativ ljussättning så hade vloggkänslan försvunnit direkt. 

Vloggar ska ha ett naturligt uttryck så att tittarna ska uppleva och tro att det är 

filmat	mitt	i	livet	–	och	inte	planerat	eller	uppstyrt.	Fast	det	är	precis	så	det	är.	

Kameran	jag	filmar	med	är	en	Canon	EOS	6D.	Vad	gäller	skärpedjupet	så	hade	

jag först tänkt ha ett väldigt långt skärpedjup så att det skulle vara 100% skarpt 

hela vägen. Men jag valde att korta ned skärpedjupet en aning för att det blev 

ett trevligare helhetsintryck om endast jag var i full skärpa. Men jag använde 

för den delen inte ett för kort skärpedjup eftersom det är viktigt att det går att 

se livmodertavlan i bakgrunden, om än det inte är övertydligt. 
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Dessutom	så	kan	den	här	kameran	inte	filma	med	autofokus,	och	då	är	det	

dumt att använda ett fört kort skärpedjup, med risk för att jag hamnar ur fokus 

då jag rör mig mycket i bilden. 

Objektivet	jag	filmar	med	är	ett	50	mm,	detta	för	att	få	ett	realistiskt	perspektiv	

på ansiktet. Hade jag valt ett med lägre millimetrar så kan ansiktet börja få ett 

fischeye-uttryck.	Och	om	jag	hade	valt	ett	med	högre	millimetrar	så	hamnar	

öronen för långt fram, vilket inte heller ger ett 

realistiskt uttryck. 

Dessutom valde jag det 

här objektivet för att få 

med lagom mycket av 

miljön.



Kameravinkel och utsnitt
När det kommer till 

kameravinkel och utsnitt så 

hade jag först tänkt ha tavel-

listen rakt bakom mig, och att 

jag skulle stå framför den. Men 

det kändes inte bra balanserat eller 

naturligt. Det blev för uppstyrt 

och strikt. Så då därför valde jag 

att byta vinkel och utsnitt på 

kameran och jobbade med att få 

ett djup i bilden. Tavellisten och 

det faktum att jag står i ett hörn i det slutgiltiga utsnittet gör att helheten känns 

mer harmonisk och spontan. Dessutom valde jag att ta med gardinen i bak-

grunden till höger för att få in en färgklick, samt balansera upp bilden så att det 

inte ska ”väga för tungt” på vänster sida.  

När jag analyserade vloggare så var det många som hade kameran i fågel-

perspektiv. Men med tanke på vad en sådan vinkel betyder i fotografvärlden 

så var jag tveksam till att använda mig av en sådan vinkel. Då syftar jag fram-

förallt på det faktum att jag är kvinna, och att en sådan här vinkel ofta används 

på just kvinnor för att porträttera dem på ett ”svagare” sätt. Till skillnad från 

män	som	man	ofta	fotar/filmar	lite	underifrån	för	att	ge	dem	mer	makt	och	

power. Jag kände inte att något överdrivet fågelperspektiv eller grodperspektiv 

passade in i mina videor, och uttrycket jag vill ha. Därför valde jag en vinkel 

som är ganska rakt på, men med ett extremt litet fågelperspektiv – detta endast 

på grund av att få med mer av tröjan i bild, utan att behöva ha bilden allt för 

utzoomad. 
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Grodperspektiv            Fågelperspektiv

För nära                               För långt ifrån 
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Det valda utsnittet och vinkeln

När det gäller utsnitt och var jag är placerad i bild så står jag väldigt långt fram 

i bilden, detta för att inte drunkna i bakgrunden. Jag har valt en halvbild, och 

har lämnat så liten bit ovanför mitt huvud som det gick, utan att riskera att 

kapa av toppen av mitt huvud. Sedan har jag valt att ha det lägre utsnittet en 

liten bit under bysten, detta för att mina tröjor ska synas lagom mycket. Jag vill 

att utsnittet ska vara så pass nära att det känns personligt och ärligt, och så pass 

långt ifrån att man ändå ser en bit av mina tröjor och får in min hemmamiljö i 

bakgrunden. 
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Det valda utsnittet och vinkeln

Hur jag rör mig, 
hur jag pratar
Som vloggare är det väldigt viktigt att alltid ha ögonkontakt med kamera-

linsen – detta på grund av att tittarna ska känna att du pratar till just dem. 

Det	här	är	väldigt	unikt	för	just	vloggar.	I	vanliga	skådespelfilmer	och	liknande	

så är det oftast strikt förbjudet att kolla in i kameran, och om det sker så behöver 

hela	den	tagningen	tas	om.	I	sådana	filmer	så	ska	kameran	vara	osynlig,	och	

skådespelarna	ska	låtsas	som	att	den	inte	finns	där.	Men	i	vloggar	är	det	som	

sagt precis tvärt om – här ska du prata med kameran som om du pratar till en 

vän.	Det	här	fick	jag	träna	mycket	på,	men	jag	kände	att	det	var	en	väldigt	

viktig detalj i mina videor för att jag ska få till den rätta vlogg-känslan. 

Många vloggare sitter eller står upp på samma ställe i hela sina videor. Men 

eftersom jag inte är så intensiv i mitt sätt att prata så valde jag att istället 

arbeta	med	hur	jag	står	och	rör	mig	i	mina	videor.	Jag	kände	fort	att	jag	fick	ett	

bättre	tempo	och	intressantare	videor	då	jag	valde	att	flytta	mig	några	centi-

meter eller decimeter mellan de olika tagningarna. Jag anser att det var ett 

effektivt knep för att hålla uppe tittarnas uppmärksamhet – och det har mina

testpersoner också uttryckt. 

När	jag	provfilmat	mina	videor	så	upptäckte	jag	direkt	att	det	absolut	inte

fungerade att prata i en video på samma sätt som jag pratar i verkligheten. Då 

lät det bokstavligt talat som att jag viskade, och det jag hade att säga nådde 

inte	alls	ut	genom	linsen.	Jag	fick	prata	högre	och	högre,	och	det	var	inte	förens	

det i mitt huvud kändes som att jag skrek som jag anser att det nådde ut genom 

linsen. Jag är absolut inte van vid att prata så högt, och artikulera så mycket – 

men det behövdes verkligen för att mina ord skulle nå ut. 
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Normalt sätt så pratar jag aldrig någonsin med händerna, och gör det inte så 

jättemycket i den första videon heller. Men till video nummer två och tre så 

gjorde	jag	flera	tagningar	där	jag	använder	händerna,	och	valde	även	många	av	

dessa tagningar – då jag anser att det förstärker det jag pratar om ytterligare. 

Jag	har	valt	att	filma	många,	korta	tagningar	–	och	har	delat	upp	mitt	manus	

och	repliker	i	många	små	stycken.	När	jag	filmar	så	säger	jag	varje	replik	flera	

gånger, i olika tonlägen, med olika betoningar, och med olika ansiktsuttryck och 

gester – för att sedan klippa ihop det bästa i efterhand. På det här sättet ville jag 

få upp tempot i min video, och jag vill att det ska låta som att jag är kvicktänkt 

– fast det i själva verket är planerat i förväg precis allt jag ska säga. 
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Redigering av 
vloggarna
Jag har redigerat mina filmer i Adobe Premiere Pro. När det kommer till 

klippningen så har jag klippt mellan varje replik. Det här bestämde jag redan 

vid	manusskrivningen,	och	det	är	för	att	jag	ska	kunna	ta	flera	tagningar	på	varje	

replik	och	sedan	klippa	ihop	det	bästa	i	efterhand.	Genom	att	ha	flera	korta	

klippningar efter varandra så får videon ett snabbt tempo, utan dötid. Jag har 

klippt så nära inpå replikerna det går, och även timat efter hur jag rör mig och 

var det är bäst att börja respektive avsluta varje klipp. 

När det kommer till färg- och ljusredigeringar så har jag använt mig av ”RGB 

curves”. Jag vill att resultatet på dessa redigeringar ska se naturliga ut, och 

endast förhöja helhetsintrycket utan att tittaren ska tänka på att det är redigerat. 

Jag har jag även lagt på en ”unsharp mask” för att få lite extra skärpa. 
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Vad gäller musik så har jag testat väldigt många olika varianter här. Jag har velat 

fram och tillbaka om jag bör ha samma musikspår i alla videor för att det ska 

bli ett signalement för just mina endosnacket-videor. Många av vloggarna jag 

refererat till tidigare har nämligen samma musik i alla sina videor. Men efter 

att ha testat olika varianter så gick jag ändå ifrån detta, och valde att ha olika 

musikspår i alla. Jag tänker att tittarnas uppmärksamhet och intresse kan 

försvinna om alla mina videor är exakt likadana. Jag har ju redan miljön och 

utsnittet som är likadant genom alla endosnacketvideor – och känner därför att 

jag kan variera musiken istället. 

Eftersom jag vill ha musik i bakgrunden genom hela mina videor så valde jag 

instrumental musik utan sång. Stämningen i låtarna varierar – men jag har letar 

fram låtar som har lagom tempo, och som varken är för deppiga eller för glada. 

Men jag har ändå försökt hålla mig mer åt det glada hållet för att väga upp 

ämnet som egentligen är väldigt allvarligt, sorgligt och seriöst. Jag har använt 

Före	ljus-	och	färgkorrigeringar		 	 	 																													Efter	ljus-	och	färgkorrigeringar	
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Före	ljus-	och	färgkorrigeringar		 	 	 																													Efter	ljus-	och	färgkorrigeringar	

mig av royalty free music som man får använda utan att bryta mot upphovs-

rättslagen. Jag har tonat in och ut musiken i varje video för att få mjuka övergångar. 

Detsamma	har	jag	gjort	när	jag	har	pausat	musiken	på	vissa	ställen	i	filmen.	

Jag har pausat när det är något extra jag vill betona, eller när det är medvetet 

”pinsamma”	moment	i	filmen.	Detta	har	jag	gjort	för	att	skapa	mer	dynamik	

och kontrast i helhetsintrycket. När det kommer till ljudnivån så var det svårt 

att hitta en bra balans där ljudet inte är för högt så att det dränker pratet, men 

samtidigt inte så lågt att det inte tillför något – men till slut hittade jag en 

balans som kändes lagom.  

Ljudeffekter ville jag akta mig för, då jag känner att det lätt kan kännas plottrigt 

och oseriöst. Så de enda ljudeffekterna jag lagt in är ett ”pling-ljud” i vlogg 

nummer 3 när jag räknar upp varje nummer i listan. Här kände jag att det 

Cross dissolve
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var nödvändigt med en ljudeffekt för att tittaren ska hänga med på att det blir 

en ny punkt i listan. Jag testade lägga plingen före och efter jag sagt numret, 

men det som jag slutligen ansåg fungerade bäst var att starta plinget på första 

vokalen i varje siffra. 

Mellan	vissa	klipp	i	filmerna	så	har	jag	valt	att	lägga	in	”cross	dissolve”	för	att	

tona ihop klippen. Denna effekt lägger jag bland annat efter hälsningsfrasen, 

samt	före	avslutningsfrasen.	Men	även	på	vissa	andra	delar	i	filmen	där	jag	

byter samtalsämne eller riktning på något sätt, detta för att tittaren omedvetet 

ska hänga med på detta. I slutet av varje video har jag även valt att tona ut 

bilden till svart. 

Logotypen till min kategori endosnacket är placerad längst ner till vänster i 

bild. Detta för att tittarna ska veta att det är en sådan video. Varför den är 

längst ner till vänster i bild är på grund av att den gjorde sig bäst mot den städade 

bakgrunden som fanns där.
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En orange 
lekfull logotyp
Typsnittet har jag designat själv för hand, för att sedan föra över till 

vektorgrafik i datorn och finjustera alla detaljer, punkter och avstånd. 

Jag ville att känslan i logotypen ska vara lättsam och lekfull, för att väga upp 

det allvarliga ämnet jag kommer att prata om. Jag har hämtat lite inspiration 

till logotypen från TV4s program vardagspuls,1 som också har en lättsam och 

lekfull utformning trots att de i 

programmet ofta tar upp en hel del 

allvarliga ämnen. När jag valde att 

dela upp ordet på två rader så är jag 

medveten om att det egentligen ska 

vara ett bindestreck för att det inte 

ska bli särskrivning. Men jag tyckte 

inte att det blev visuellt snyggt att ha 

ett bindestreck, och när jag kollar på 

andra logotyper – bland annat vardags-

puls, så ser jag att man ofta utelämnar 

bindestrecket i logotyper. 

Det naturliga färgvalet för mig att välja vore såklart gul, eftersom det är endo-

metrios färg. Men jag känner att det är gjort så mycket endometriosprodukter 

med den färgen och det blir därför lätt den där ”föreningskänslan”, som jag inte 

vill åt. Det känns så förutsägbart att välja gul, bara för att det är den färgen som 

man ”ska” använda så fort man gör något om endometrios. Ur designsynpunkt 

anser jag även att det är en svår färg att arbeta med, då den inte syns så bra mot 

basfärgen vit, och används den mot svart så blir känslan direkt att jag designar 

för ett idrottslag. 

1 http://www.vardagspuls.se/
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Till en början valde jag då istället röd eftersom det är mensens färg, och för att 

endometrios är kopplat mycket till just mens. Men efter att ha fått feedback 

om att även ungdomsmottagningen har röd som färg, så valde jag att byta. Jag 

testade en hel del olika färger, men kände direkt att en färg lätt kopplas till politik 

och en sådan koppling ville jag undvika. Därför föll valet till slut på orange för 

att det är en en pigg och glad färg, som inte har någon direkt politisk koppling. 

Dessutom så slog det mig att om jag blandar gul (endometrios färg) med röd 

(mensens färg) så blir det orange - men detta var inget medvetet val.  
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Det gör knappast lika 
ont som en pungspark!

Jag beklagar verkligen om du får 
så ont efter ett slag i pungen att 
du också blir helt sängliggandes av 

smärta i flera dagar. 



Illustrationerna till 
endosnacket
Här är alla illustrationerna som skapats. Samtliga är applicerbara på bland 

annat tröjor, tygpåsar och muggar. En tröja med olika tryck varje gång, samt 

livmodertavlan syns i alla vloggar. Några av dessa produkter ska delas ut till 

användarna som marknadsföring för endosnacket-videorna.

Endo..
. vadå

?

Jag ha
r endo

metrios.
..

Det gör knappast lika 
ont som en pungspark!

Jag beklagar verkligen om du får 
så ont efter ett slag i pungen att 
du också blir helt sängliggandes av 

smärta i flera dagar. 

Endometrioshärd

Sammanväxning

Cysta
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Wow, grattis!

Grattis till vadå? En extra 
smärtsam dag, med ett 
skov som inte går över?

Aldrig ont Ont vid mens
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Är det du?

1 av 10 personer med 
livmoder drabbas av 

endometrios.

...eller din bästa kompis?
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Produkternas etikett

Framsida

Baksida
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Kolla in “Endosnacket” på min youtubekanal Enligtsissi.

Kolla in “Endosnacket” på min youtubekanal Enligtsissi.

Etiketten har logotypen på ena sidan, och ett påstående och information 

på baksidan. Typsnittet är Verdana, vilket är samma typsnitt som Aftonbladet1 

använder. Valet är grundat på att det här är ett ämne som dels börjat cirkulera i 

pressen den senaste tiden. Men jag har även valt att använda det här typsnittet 

just på grund av att det här ämnet förmodligen kommer att tas emot som en 

chock	och	nyhet	för	de	allra	flesta	i	min	användargrupp.	Snöret	är	vitt	och	

inspirerat av ett tampongsnöre.  

1 http://www.aftonbladet.se/



Varför är det här ett
bidrag till medie-
designämnet?
Jag ville göra något som inte redan är gjort. Mitt mål var som sagt att få ut 

kunskap om en sjukdom till personer i högstadieåldern. Generellt så är det 

få sjukdomar som t.ex tas upp under skoltid. Det är i princip bara könssjukdomar, 

diabetes och cancer. Detta brukar eleverna få lära sig om via genomgång av 

läraren, samt genom att läsa om sjukdomarna i sina skolböcker. Om det handlar 

om andra sjukdomar så brukar informationen komma från sjukhuset, oftast 

genom en broschyr, och detta efter att personen fått en diagnos. 

Med	hjälp	av	att	intervjua	användarna	så	fick	jag	fram	att	film	är	det	roligaste	

undervisningsmaterial dem vet. När jag sedan pratade med dem om sociala 

medier	så	fick	jag	fram	att	youtube	var	väldigt	populärt.	Det	var	dock	inte	

vanliga	filmer	dem	kollar	på	där,	utan	det	var	så	kallade	vloggar.	Här	kände	jag	

att jag hittade en nyckel till arbetet. Spontant så känns det inte som att vlogg-

filmer	hör	till	mediedesignområdet,	då	det	lätt	viftas	bort	som	tramsigt	och	

oseriöst – fast det verkligen inte är det, och få förstår att det ligger extremt 

mycket jobb bakom varje klipp. Men jag vill ju nå ut på riktigt, och om det är 

detta som användarna gillar, så vill jag köra på det. Vloggar är självklart gjort 

förut, det är inget nytt påhitt som jag kommit på. Men jag hittade ingen svensk 

vloggare	som	pratar	om	endometrios.	Det	som	finns	på	youtube	idag	om	endo-

metrios är mestadels klipp från intervjuer och reportage där läkare pratar om 

sjukdomen, eller där någon drabbad blir intervjuad. Men inga av dessa klipp 

känns riktade till min användargrupp, med tanke på det seriösa och stela formatet. 

Så därför valde jag att informera om sjukdomen med hjälp av vloggformatet, 

för	att	nå	ut	till	just	min	användargrupp.	Att	vloggformatet	redan	finns	och	går	

hem så bra hos användarna är en fördel, då gällde det bara för mig att hitta de 

viktigaste ingredienserna och detaljerna för att få fram just vloggformatet – så 

att	det	inte	bara	blir	en	vanlig	film.	
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En viktig egenskap som designer anser jag vara att man kan släppa på sina 

egna idéer och föreställningar och istället ta in och lyssna på vad användarna 

verkligen vill ha. En designer kan inte designa vad den själv vill ha, eller vad 

den	tror	skulle	fungera.	Jag	hade	massa	fler	idéer	som	jag	tyckte	var	kreativa	och	

spännande, och som för mig hade en mer självklar koppling till mediedesign. 

Men	jag	trodde	inte	på	något	av	det.	Jag	visste	hela	tiden	att	film	skulle	vara	

det bästa sättet att nå ut, men jag hade från dag ett sagt att jag absolut inte ska 

göra	film	–	och	försökte	därför	tränga	bort	den	idén	hela	tiden.	Men	det	var	inte	

förens	jag	bytte	riktning	till	just	vloggar	(som	ju	är	en	typ	av	film)	som	jag	själv	

verkligen trodde på att informationen skulle nå ut, på riktigt. 

Mediedesign tolkas ofta som att det endast gäller tryckta och interaktiva medier 

så	som	t.ex.	tidningar,	affischer,	förpackningar,	appar,	hemsidor	och	så	vidare.	

Och om någon helt oinsatt i ämnet frågar vad mediedesign är för något, så är 

det	oftast	detta	som	beskrivs.	Kanske	skulle	någon	även	säga	film,	men	ingen	

skulle nog komma på tanken att säga att vi på mediedesignutbildningen gör 

just	vlogg-filmer.	Men	mediedesign	för	mig	innebär	även	att	man	kan	förmedla	

ett budskap eller information med ett medie som passar just den tänka användaren. 

Det här mediet kan vara i princip vad som helst, och i mitt fall så blev det vloggar. 
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Hur har det gått, och har 
jag nått mitt mål?
Jag har lärt mig väldigt mycket av det här examensarbetet. Både om mig 

själv som designer och som person. Men även tekniska saker, som t.ex. hur man 

filmar,	redigerar	och	skriver	manus.	

När det kommer till upplägget av mitt projekt och min tidsplan så märker jag 

så	här	i	efterhand	att	jag	tänkte	lite	fel.	Jag	arbetade	parallellt	med	filmdelen	

och	mitt	skapande	av	marknadsföringsprodukter/attribut	till	filmen	samtidigt.	

Men	eftersom	filmdelen	har	så	mycket	förarbete,	som	t.ex.	analyser	att	vloggare,	

manusskrivning,	testfilmningar,	testredigeringar,	research	kring	tekniska	detaljer	

och så vidare så tog det lång tid innan jag hade något konkret att visa. Det som 

jag faktiskt visuellt kunde visa upp för andra var mina illustrationer och allt 

arbete	kring	det.	Det	var	så	mycket	kring	filmandet	som	”inte	syntes”	utåt,	fast	

jag arbetade med det dygnet runt. Eftersom det var viktigt för mig att mina 

illustrationer och det som skulle synas i bild blev bra, så ville jag därför inte 

filma	innan	50%-redovisningen	–	med	risk	för	att	behöva	göra	om	precis	allt.	

Därför så fokuserade jag på de fysiska artefakterna till den redovisningen, och 

beskrev	endast	med	ord	hur	filmen	faktiskt	kommer	att	bli.	Jag	inser	nu	i	

efterhand	att	det	var	oerhört	dumt,	eftersom	filmdelen	är	den	största	biten	i	

mitt arbete – och jag förstår nu i efterhand om ingen förstod hur slutresultatet 

skulle	komma	att	se	ut.	I	mitt	huvud	så	var	filmen	helt	klar,	och	jag	visste	

exakt hur det skulle se ut – men såklart kan ingen kolla in i mitt huvud, och 

jag förstår därför om folk blev oroliga för mitt arbete. Jag hade även tänkt att 

endast	filma	en	av	dessa	vloggar,	eftersom	det	är	så	extremt	mycket	jobb	bakom	

varje	film.	Och	för	mig	så	var	det	självklart	att	det	kommer	att	bli	fler	filmer	

efter	arbetet	–	och	manus	till	dessa	filmer	var	redan	klara.	För	mig	så	var	det	

glasklart	hur	även	dessa	filmer	kommer	att	se	ut,	så	jag	tänkte	att	det	därför	bör	

räcka att endast presentera manus på dessa och fokusera till hundra procent på 

att	filma	och	redigera	en	av	filmerna.	Men	jag	fick	feedback	att	det	inte	räcker	

med	en	film,	det	är	för	lite	för	att	det	ska	kännas	som	ett	seriöst	projekt	och	
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för	att	även	andra	ska	få	en	tydlig	bild	av	hur	fler	filmer	kommer	att	se	ut.	Jag	

förstod först efter ett tag vad som menades, vloggarna är ju det huvudsakliga i 

mitt arbete – och då måste det också ta mycket plats. Produkterna är ju inte det 

unika i mitt arbete, och det är inte de som gör att mitt syfte och mål med arbetet 

uppfylls – det är ju vloggarna. Jag tänkte att det redan var tydligt att vlogg-

delen är störst, men det var det nog inte för dem som såg mitt arbete utifrån. 

Om jag hade insett det här redan dag 1 så hade jag lagt upp tidsplanen helt 

annorlunda	–	och	börjat	filma	betydligt	tidigare	i	processen.	Jag	har	verkligen	

lärt mig att jag måste kritiskt granska mitt arbete och process i ett tidigare 

skede för att kunna lägga upp en bättre tidsplan och struktur för arbetet. Samt 

att jag insett att jag konkret måste visa mina idéer på ett bättre sätt för att 

andra ska förstå hur slutresultatet kommer att se ut.

När det kommer till själva uttrycket i mina videor så visste jag att jag ville ha 

ett snabbt tempo och kvicka tagningar. Jag tänkte dock direkt att jag inte ska 

använda	mig	av	humor	som	inriktning,	och	även	när	jag	skrev	manus	och	filmade	

så tänkte jag aldrig primärt på humor. Jag sa till och med på min handledning att 

”Jag ska då inte göra humor, för jag är ju inte rolig – och det blir bara konstigt 

om jag ska försöka med det”. Även tidigare i min uppsats skrev jag detta. Min 

tanke var att försöka blanda allvar med lättsamhet, och detta med hjälp av 

ironi. Ironi för mig är lättsamt, och det går att tolka som humor. Men jag har 

aldrig medvetet i manuset lagt in skämt eller liknande som man ska skratta åt. 

Därför	blev	jag	faktiskt	väldigt	förvånad	över	att	många	som	jag	visat	filmerna	

för nämnt just humor, och sagt att det är bra att jag har med det. Själv så vet 

jag fortfarande inte om det är humor, inte enligt mig personliga tolkning – men 

jag tänker att det aldrig skadar om någon skrattar, det är ju bara positivt. Fast 

det inte var min tanke. Men kanske är det när man inte tänker att något ska 

bli roligt som det ändå kan bli det. Men oavsett om folk skrattar eller inte, så 

upplever jag att jag fått in lättsamheten – som var min grundtanke! 

När det gäller manusarbetet så skrev jag dem på mitt sätt, så att jag skulle 

förstå dem. Jag har inte gått någon kurs i hur man egentligen skriver manus, 

hur man ska typografera det och liknande. Men jag kände att det inte spelade 
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någon roll, så länge jag själv förstod dem. Om jag hade haft mer tid så hade jag 

gärna velat göra research kring detta för att på så sätt även kunna visa mina 

manus	för	andra	så	att	dem	skulle	förstå.	Jag	hade	flera	manus	klara	före	första	

redovisningstillfället, men jag kände ändå att jag inte kunde visa upp dessa just 

på grund av att de nog bara är skrivna så att jag förstår dem. För vloggformatet 

så tycker jag dock att det fungerade väldigt bra att göra på mitt sätt, eftersom 

att jag är alla roller – fotograf, skådespelare, regissör, redigerare o.s.v. - men om 

jag skulle ha samarbetat med andra så hade ett korrekt typograferat och skrivet 

manus varit att föredra. 

Till mitt projekt så skulle jag ju trots allt trycka upp några av mina illustrationer 

på t-shirtar, tygpåsar, muggar och så vidare – i alla fall de sakerna som kommer 

att	synas	i	bild.	Jag	hade	redan	i	början	av	mitt	projekt	kontaktat	flera	tryckeri-

er, där jag förklarat att det är väldigt tunna linjer nära varandra och frågat om 

det går att trycka. Alla hade sagt att det skulle gå bra. När det väl var dags att 

skicka in så sa alla att det inte går. Eller det går – men då måste jag använda 

en teknik som är dyrare, och dessutom måste jag trycka upp minst 100 exem-

plar av varje motiv. Till slut så lyckades jag hitta ett tryckeri på nätet som det 

gick	att	trycka	en	av	varje	av	–	men	jag	fick	inget	svar	om	vad	de	använder	för	

teknik, eller om dem alls kan trycka mina saker. Så jag chansade och skickade 

in	precis	det	jag	behövde	för	att	kunna	filma,	vilket	var	3	tröjor	och	1	mugg.	Jag	

ville trycka några motiv på tygpåsar också, men det gick bara att placera trycken 

alldeles för litet – så då fungerade inte det heller tyvärr. Till slut kom leveransen 

hem till mig, och det såg okej ut – så pass att det fungerar till vloggarna. Men 

kvalitén på speciellt trycket på muggen är inte jättebra, då motivet är lite suddigt. 

Jag	hade	så	att	jag	kunde	filma	och	spela	in	nu	i	alla	fall,	men	i	framtiden	kommer	

jag att välja ett annat tryckeri. Jag har lärt mig att man aldrig kan vara ute i för 

god tid vad gäller tryckerier. Jag trodde att jag hade planerat och strukturerat 

tryckeridelen	väldigt	bra,	eftersom	jag	var	ute	i	god	tid	och	hade	flera	i	reserv	–	

men när även alla reserver krånglade så blev det stressigt ändå. Tråkigt såklart 

att	jag	inte	kan	visa	upp	fler	av	dessa	saker	rent	fysiskt	–	men	med	tanke	på	att	

det inte är den huvudsakliga artefakten så hoppas jag att det jag faktiskt lyckades 

trycka räcker. 
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När det kommer till hur väl mina designade saker faktiskt syns i videorna så 

är jag medveten om att folk kan komma att säga att dem syns för lite, speciellt 

med tanke på att mitt hår täcker ganska mycket av motiven. Min tanke var att 

sakerna bara ska synas så här lite, och att tittaren inte ska tänka för mycket på 

dem. Detta dels på grund av att vissa tröjor kommer att skickas till användarna 

– och då kommer de att ha sett dem på riktigt och då räcker det med att dem 

känner igen dessa genom att dem endast skymtar litegrann. Samt att illustrations-

tröjorna gärna får uppfattas som en vanlig tröja från håll. Min tanke är även 

att jag ska visa alla dessa kläder och saker i en senare video, när kanalen och 

endosnacket-vloggarna är inarbetade. Men om jag får kritik på detta så kan jag 

hålla med om att vissa tryck blev lite väl dolda – speciellt i vlogg nummer 3. 

När det kommer till logotypens placering i bild så ligger den som sagt längst 

ned till vänster. I dagsläget så är jag medveten om att man kan tolka det som 

att hela kanalen heter endosnacket. Men tanken är – och som jag även säger i 

första endosnacketvloggen – att det här endast är en ny kategori på min kanal. 

Detta hade varit mer tydligt om jag redan hade haft en inarbetad kanal sedan 

tidigare. Om jag ska kunna lägga upp detta på riktigt i framtiden så behövs det 

i alla fall en introduktionsvideo till hela kanalen i stort – så att det blir mer 

tydligt att detta faktiskt enbart än en av alla kategorier på kanalen. Jag hade 

kunnat ta bort logotypen från bilden för att ta bort denna förvirring, men jag 

tycker ändå att den är viktig för helhetsintrycket av just den här kategorin. Hur 

jag gör för de andra kategorierna på kanalen har jag inte bestämt än – kanske 

skapar jag en logotyp för alla andra kategorier också, eller så gör jag en logotyp 

för kanalens namn som jag lägger på dem. Och kanske att jag även bör lägga 

den på dessa videor också i så fall, med tanke på stöldrisken. Men som sagt – 

jag är medveten om att det kan bli förvirring kring detta i just mitt examens-

arbete, eftersom jag endast fokuserat på att skapa endosnacket-kategorin. Men 

jag har även märkt att det här inte behöver vara något problem, med tanke 

på att t.ex. Clara Henrys kanal inte heter Clara Henry, utan tahultsbarn. Och 

keyyos kanal heter inte Keyyo, utan den heter verycoolninja. Detta vet många 

inte ens om. Så vad själva kanalen är döpt till verkar därför inte alltid ha så stor 

betydelse. 
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När	det	kommer	till	redigering	av	filmerna	så	gjorde	jag	så	gott	jag	kunde	efter	

min förmåga. Jag är medveten om att det på vissa ställen i redigeringen inte 

är hundra procent tekniskt bra. Det förekommer vissa hack mellan en del klipp 

vad	gäller	ljudet.	Jag	har	lyckats	få	bort	de	flesta	av	dessa,	men	på	vissa	ställen	

har jag tyvärr inte lyckats fullt ut. När det gäller färg och ljuskorrigeringarna i 

vloggarna så hade jag velat justera detta ännu bättre – med tanke på att bild-

behandling är min starkaste sida inom design. Men att redigera sådant här för 

film,	var	inte	lika	lätt	som	med	stillbilder	–	eftersom	jag	inte	kan	gå	in	i	detalj	

på samma sätt. Dessutom så ändras ljusförhållandena lite dels beroende på var i 

bild jag står – samt det faktum att jag har ett fönster i bakgrunden som jag inte 

kunde stänga ute allt ljus från, trots att jag dragit ned persiennerna. Fönstret 

i bakgrunden har gjort att ljuset har ändrats från starten i videorna till slutet. 

Detta har jag korrigerat upp så mycket det bara gick. Men det optimala hade 

varit	om	jag	redan	vid	filmtillfället	hade	kunnat	mörklägga	hela	fönstret	bättre.	

När det kommer till mitt agerande framför kameran så är det vissa tagningar 

som jag hade velat göra ännu bättre, och på några ställen så tappar jag ögon-

kontakt med kameralinsen där jag egentligen borde ha haft ögonkontakt. Det 

förekommer även ett duns i ett av klippen. Jag har som sagt många tagningar 

av varje replik – men ibland så har den bästa av alla tagningar ändå haft ett 

litet	”fel”.	Jag	hade	velat	filma	om	en	del	delar,	men	att	få	kameran	exakt	på	

millimetern på samma plats – och ljussättningen detsamma är i princip omöjligt. 

Jag tejpade till och med mitt köksgolv för att kunna placera ljuset och kameran 

på exakt samma ställe varje gång, men trots det så skiljer det någon millimeter 

mellan	varje	filmtillfälle	ändå.	Att	lägga	in	ett	sådant	här	kompletterande	klipp	

som	är	filmat	i	efterhand,	skulle	störa	ännu	mer	än	dem	små	felen	som	går	att	

hitta	i	videorna.	Jag	lärde	mig	dock	efter	varje	filmtillfälle	att	filma	fler	och	fler	

tagningar på varje replik till nästkommande vlogg för att undvika detta. 

När det kommer till slutresultatet så är jag trots allt nöjd med hur det blev, 

vad	gäller	just	redigering	och	strukturerna	i	filmerna	–	det	blev	som	jag	hade	

planerat och föreställt mig. Det som jag hade velat förbättra är dock mitt agerande 

framför kameran. Jag känner nu i efterhand att jag skulle ha tagit i och varit mer 
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explosiv i framförallt den första videon. Kanske är det för att jag har sett den 

flest	gånger	och	att	jag	därför	blir	mer	kritisk	till	den.	Men	samtidigt	så	är	den	

videon mest informativ och jag tänker att det kanske fungerar med en lugnare 

personlighet då. Eftersom jag själv känner att jag blir bättre och bättre framför 

kameran	för	varje	gång	så	tror	jag	inte	det	hjälper	att	filma	om	klippen,	för	det	

blir	ett	evighetsprojekt	i	så	fall	om	jag	hela	tiden	ska	filma	om	varenda	video	för	

att jag blir bättre och bättre. Istället så tänker jag att det här är lite av charmen 

med vloggar. För att det här verkligen ska kännas som riktiga vloggar så tänker 

jag att det kan vara bra att man faktiskt ser en utveckling från första videon till 

sista, vad gäller just mitt personliga uttryck. För när jag tittar på riktiga vloggare 

så ser man tydligt deras personliga utveckling i hur dem pratar och för sig, att 

de faktiskt blir bättre och självsäkrare för varje video.

I början av arbetet så nämner jag att jag valt att nå ut till användarna på deras 

fritid istället för i skolan, och då med hjälp av youtube. Jag resonerar om 

riskerna med att göra ett material anpassat för skolan och undervisning. Men 

nu	i	efterhand	så	tänker	jag	att	mina	filmer	visst	kan	visas	i	skolan	också,	och	

jag förstår inte varför jag automatiskt valde bort det bara för att jag valde att rikta 

in mig på youtube. Förmodligen så tänkte jag så just på grund av att youtube 

anses som ett fritidsintresse. Det hör inte till vanligheten att presentera fakta om 

ett ämne på det här sättet i skolan – men jag tänker att det absolut bör fungera 

att	visa	filmerna	även	där,	fast	att	dem	ligger	på	youtube	och	har	den	här	genren.	

Jag	tänker	att	mina	filmer	kan	vara	en	jättebra	ingång	till	ämnet.	Läraren	skulle	

kunna	börja	undervisningen	med	att	spela	upp	mina	filmer,	och	sedan	öppna	

upp för diskussion i klassen, följt av mer faktabaserad undervisning.

Ingen trodde nog egentligen att jag skulle klara av att stå framför en kamera 

och göra detta, för det krävs så extremt mycket för att man ens kanske ska nå 

ut genom en kameralins. Alla som känner mig vet att jag avskyr att stå framför 

kameran,	om	än	det	bara	ska	fotas	–	och	filma,	det	har	ingen	fått	göra.	Många	

tyckte att jag bör kontakta en känd, duktig och etablerad vloggare, och låta den 

göra jobbet åt mig. Men jag ville verkligen göra detta själv. För mig så blir det 

en helt annan sak när jag får göra detta helt i min ensamhet. Jag älskar att bli 

fotograferad, om jag får göra det helt själv i min studio. Och jag upptäckte att 
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jag	älskar	att	stå	framför	kameran	och	bli	filmad,	om	jag	får	göra	det	helt	själv.	

När jag är helt ensam vågar jag gå över gränsen, prata alldeles för högt, förvrän-

ga min röst, och bara få vara mig själv. Att våga visa upp detta för andra är läskigt 

- och jag vet fortfarande inte om någon kommer tycka att jag lyckades, eller om 

de fortfarande tycker att jag skulle ha låtit någon annan stå framför kameran. 

Men oavsett vad alla tycker, så hoppas jag att min kunskap om endometrios i alla 

fall når ut till mina användare. Om jag inte ska vara ett dugg ödmjuk så kanske 

jag i så fall till och med räddar någons liv. Att jag som designer kanske besitter 

en sådan makt tack vare min konstnärliga utbildning och kompetens känns i så 

fall väldigt värdefullt. Jag tror verkligen på att man kan använda design som ett 

verktyg för att göra förändringar i samhället. 

Kvinnofrågor har historiskt sett aldrig tagits på allvar. Ett extremt tydligt exempel 

på	det	är	att	det	dröjde	ända	fram	till	år	1919	innan	kvinnor	ens	fick	rösträtt1 i 

Sverige. Men idag, nästan 100 år senare är det fortfarande inte jämställd, varken 

i vardagen eller i statistiken2. Jag kan inte rädda världen eller lösa alla jäm-

ställdhetsfrågor. Men jag önskar att jag med mitt arbete gör att vi kommer ett 

steg närmare den dagen då beslutsfattarna väljer att lägga pengar på forskning 

om sjukdomar som drabbar (för att prata ur ett cis-perspektiv) kvinnor. Och att 

sjuka kvinnor börjas ge lika bra vård och bemötande som män får av samhället 

och vården. 

Mitt syfte med arbetet var att sprida kunskap om endometrios, detta för att 

drabbade på så sätt ska kunna känna igen symptomen, stå på sig i vården och 

därmed få rätt diagnos och snabbare hjälp. Om jag verkligen lyckats vet jag inte 

förens jag lagt ut klippen på youtube. Men jag tror verkligen att om det här når rätt 

personer så kommer det att göra skillnad för många människor. Om följdeffekten 

av	att	informationen	och	kunskapen	når	användarna	faktiskt	blir	att	fler	får	rätt	

diagnos	och	snabbare	hjälp	är	svårt	att	sia	om.	Men	jag	tror	definitivt	att	det	

indirekt sätter press på läkarna och sjukvården att prestera bättre - om kunskapen 

kommer ut till samhället, och då framförallt till unga personer som känner igen 

sig i symptomen. 

1	 https://riksarkivet.se/om-kvinnlig-rostratt-i-sverige

2	 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/

71



Referenser i
bokstavsordning

BL, Karin. (2014-05-14) ”Om Kvinnlig rösträtt i Sverige” Riksarkivet https://rik-

sarkivet.se/om-kvinnlig-rostratt-i-sverige (hämtad 2016-05-10)

Clara Henry. (2016-04-22) Youtube https://www.youtube.com/user/tahults-

barn/ (hämtad löpande till och med 2016-04-23).

E, Ellen (2014-08-29) ”Ellen Ekman: Lilla Berlin” Metro http://www.metro.se/

noje/lilla-berlin/EVHmau!14DxMqIyaFX7M/ (hämtad 2016-01-24)

Endometriosföreningen, Sverige (2015-04-01). Symtom. http://www.endome-

triosforeningen.com/sympom (hämtad 2016-02-26).

Endometriosföreningen, Sverige (2015-04-01). Vad är endometrios? http://

www.endometriosforeningen.com/vad-ar-endometrios (hämtad 2016-02-26).

Guldtuben (2016). Vinnare 2016. https://www.guldtuben.se/index.php?win-

ners (hämtad 2016-04-21).

Henry, C. (2015). Ja	jag	har	mens,	hurså? Bokförlaget Forum.

HejaInternet. (2016-04-20) Youtube https://www.youtube.com/user/HejaInter-

net/ (hämtad löpande till och med 2016-04-23).

H, Roya. (2015-06-02) ”Outhärdlig smärta” Bang http://www.bang.se/outhard-

lig-smarta/ (hämtad 2016-05-09)

Karin Ohlsson (2016) Portfolio. http://bahkadisch.se/ (hämtad 2016-01-20)

72



Keyyo (2016-04-22) Youtube https://www.youtube.com/user/VeryCoolNinja 

(hämtad löpande till och med 2016-04-23).

K, Mikael. (2015-09-29) ”Sveriges största kvinnliga stjärna på YouTube: Ther-

ese Lindgren” Dagens Analys http://www.dagensanalys.se/2015/09/interv-

ju-med-sveriges-storsta-kvinnliga-youtuber/ (hämtad 2016-03-25)

Lina Flodins (2016-04-22) Youtube https://www.youtube.com/user/Snidolf 

(hämtad löpande till och med 2016-04-23).

Louise Winblad (2016-01-24) ”Hej	hej	vardag” http://blogg.amelia.se/hejhe-

jvardag/ (hämtad 2016-01-24)

Maria Henriksson, (2016) ”Det	är	bara	inbillning	–	det	är	omöjligt	att	ha	så	ont	

vid mens.” https://www.minkampanj.nu/petitions/det-ar-bara-inbillning-det-ar-

omojligt-att-ha-sa-ont-vid-mens (hämtad 2016-02-26)

Maria Henriksson, 2016-02-28 @periodproject. https://www.instagram.com/

period_project/ (hämtad 2016-02-28)

Mensen, (2015-05-07) Period.	Av	Maria	Henriksson. https://mensenorg.word-

press.com/2015/05/07/period-av-maria-henriksson/ (hämtad 2016-01-30)

Nationalencyklopedin, endometrios. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/

uppslagsverk/encyklopedi/lång/endometrios (hämtad 2016-02-20) 

Nationalencyklopedin, feminism. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/

uppslagsverk/encyklopedi/lång/feminism (hämtad 2016-05-09)

Nationalencyklopedin, jämställdhet. http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/

uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhet (hämtad 2016-05-10)

73



Nationalencyklopedin, sociala medier. (enkel version)

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sociala-me-

dier

Nationalencyklopedin, sociala medier. (lång version) http://www.ne.se.proxy.lib.

ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier (hämtad 2016-02-18) 

Nationalencyklopedin, YouTube. (enkel version) http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.

se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/youtube (hämtad 2016-02-18) 

Nationalencyklopedin, YouTube. (lång version)

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/youtube 

(hämtad 2016-02-18)

N, Isabelle. (2016-02-27) ”Gabriel Wikström: Kvinnor som lider av endome-

trios ska få bättre vård” Aftonbladet http://www.aftonbladet.se/nyheter/arti-

cle22332414.ab (hämtad 2016-02-28)

Police	(1916)	[film],	Regi:	Charlie	Chaplin,	Essanay	Studios,	27	maj	1916

RB, Janina. (2015-10-09) ”Janina Rielly Bristam: Man förväntas hålla tyst om 

min sjukdom.” Expressen http://www.expressen.se/debatt/man-forvantas-halla-

tyst-om-min-sjukdom/ (hämtad 2016-01-30)

Simon Lussetti (2016-04-22) Youtube https://www.youtube.com/user/Lusset-

tivlogg (hämtad löpande till och med 2016-04-23).

Sissi Öquist (2016) Portfolio. http://sissioquist.weebly.com/ (hämtad 2016-05-

12)

Statistiska centralbyrån (SCB), indikatorer på jämställdhet. http://www.scb.se/

sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Jamstalldhet/Indikatorer/ (hämtad 2016-05-

09)

74



Sveriges Television (SVT). (2014-06-04) ”Du, jag och youtube”, Dokumentärfilm 

http://www.svt.se/dokumentarfilm/du-jag-och-youtube,	(https://www.you-

tube.com/watch?v=xaF178w2ZBI) (hämtad 2016-03-27)

Sveriges	Television	(SVT).	(2015-04-13)	”Om	objektifiering”,	Full Patte http://

www.svtplay.se/video/7780304/full-patte/full-patte-sasong-2-om-objektifiering	

(hämtad 2016-04-14)

Sveriges Television (SVT). (2015-08-21) ”98 procent”, Full Patte http://www.

svtplay.se/video/2020141/full-patte/avsnitt-5 (hämtad 2016-04-01)

Vardagspuls (2016). http://www.vardagspuls.se/ (hämtad 2016-02-23)

75


