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Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur unga transpersoner representeras i media, närmare bestämt inom 
genren reality tv. De två program som valts för ändamålet är amerikanska I am Jazz och ryska 
TransReality, där den första fokuserar på 15-åriga Jazz Jennings liv medan den andra följer ett 
antal unga transpersoners vardag. Valet av program bygger på att de båda släpptes under det 
gångna året, att samtliga huvudpersoner är ungdomar och att de har sitt ursprung i två vitt 
skilda kulturella kontext. Syftet är att granska hur serierna representerar transpersoner utifrån 
frågor som biologiskt kön, genus och könsidentitet. Frågeställningarna rör ungdomarnas 
sociala relationer och samhället, vad det är som serierna problematiserar och hur programmets 
utformning bidrar till att berätta deras historier.  
 
Inledningsvis förklaras olika definitioner av kön, samt genus och könsidentitet. För att närma 
mig materialet har jag valt teorier utifrån programmens utformning såväl som innehåll. 
Teorierna omfattar reality tv, stereotypier, Judith Butlers idéer om genus i kombination med 
transgender studier och transfeminism. De senare två är relativt nya akademiska 
ämnen/teorier i Sverige, men välbehövliga sådana då de tar transpersoners liv och 
erfarenheter på allvar. Studierna jag tagit del av inom tidigare forskning visar på att 
transpersoner ofta förbises även i queerteoretiska sammanhang.  
 
Feminismen har även inkorporerats i metodologin, för att bättre belysa det som studien avser 
att undersöka. Norman Faircloughs kritiska diskursanalys med sin politiska betoning utgör 
stommen för det analytiska arbetet. Detta har applicerats på tre avsnitt av varje program: det 
första, mittersta och sista. Genom att analysera dessa framkommer att bakom den överlag 
positiva framställningen av de unga transpersonerna i TransReality ligger konservativa 
värderingar om kön, genus och könsidentitet. I am Jazz är mer progressiv, men även den visar 
ibland på liknande tendenser som TransReality. De sociala relationerna är det som 
problematiseras, istället för de unga transpersonerna själva. Reality tv ger prov på att den 
vuxit till sig som genre i att den med dokumentär ambition berättar de unga transpersonernas 
historier. Denna autenticitet kan vara av vikt för samhällets förståelse av transpersoner.  

Nyckelord 
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populärkultur, representation, feminism, TransReality, I am Jazz  
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1. Inledning	  

Jag ämnar med följande studie att avhandla hur unga transpersoner representeras i två olika 

reality tv serier från kulturellt skilda delar av världen, den ena är från USA och den andra från 

Ryssland. I am Jazz är producerad av amerikanska TLC, medan TransReality tagits fram av 

Russia Today. TLC var ursprungligen en akronym för The Learning Channel, som på statligt 

initiativ bildades i början av 70-talet i syfte att utbilda de svåråtkomliga landsbygdsområdena 

på USAs östkust. NASA sponsrade med gratis satellittäckning, men under det efterföljande 

årtiondet blev det ekonomiska klimatet kärvare, vilket ledde till att giganten Discovery köpte 

upp kanalen. I och med det lades fokus om och vid millennieskiftet dominerade reality tv 

program tablån (Watters, 2015). Betydelsen av bokstavskombinationen ändrades för ett par år 

sedan till att stå för Tender Loving Care, för att bättre motsvara det nuvarande utbudet 

(Goldberg, 2014). 

 

Russia Today är däremot i mångt och mycket Putins egen propagandamaskin, med en tydlig 

inriktning mot nyheter och dokumentärer (Ioffe, 2016). TransReality möttes av en medial 

indifferens när den släpptes förra året. Det är nästintill omöjligt att hitta någonting skrivet om 

den, varken i västerländsk eller rysk press. I den enda artikeln som jag lyckades komma över, 

tack vare en rysk väns hjälp, omnämns serien i förbifarten i en intervju om plastikoperationer 

med Kira Sadovaya, en av TransRealitys huvudpersoner. Hon uppger att produktionsbolaget 

finansierade hennes könskorrigering, som hon annars inte skulle haft råd med och som krävs 

för att ändra sitt juridiska kön (Ruzmanova, 2016). En västerländsk parallell till detta är när 

Tyra Banks betalade för Isis Kings könskorrigering efter dennas deltagande i America’s Next 

Top Model (Marikar, 2008). Transvården är i Ryssland – precis som i USA, självfinansierad 

och därför ekonomiskt oåtkomlig för många transpersoner. 

 

Med ett flertal prominenta transpersoner i västerländsk – i synnerhet nordamerikansk, media 

och ett växande intresse för transrelaterade frågor ter det sig märkligt att TransReality 

fullständigt ignorerats av mediavärlden. Att Ryssland vänt den ryggen är mindre överraskande 

med tanke på den politik som Putin fört på senare år, där nya diskriminerande lagar mot 

homosexuella och transpersoner införs på löpande band (Elder, 2013, Walker, 2015). 

Transpersoner lever generellt sett väldigt utsatt oberoende av var i världen de än befinner sig. 

I liberala Sverige tvingades transpersoner fram tills 2013 att sterilisera sig för att få genomgå 
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juridiskt könsbyte (Danckwardt, 2013). Sverige ligger också i lä när det gäller representation 

av transpersoner i media, med Sara Becker och Nino Ramsby som undantaget som bekräftar 

regeln. I USA rasar nu en debatt om vilka offentliga toaletter transpersoner ska få nyttja, där 

North Carolina tagit steget längre och lagfört att biologiskt kön är avgörande (Smith, 2016). 

Enligt statistik som publicerades nyligen har ca 2000 transpersoner mördats sedan 2008, 

majoriteten av dessa i Sydamerika (Trans Respect, 2016). En studie framtagen av American 

Foundation for Suicide Prevention visar på att transpersoner löper en självmordsrisk på runt 

40% jämfört med 3% för resten av befolkningen, vilket en undersökning av 

Folkhälsomyndighetens om svenska förhållanden från förra året styrker (Haas, Rodgers & 

Herman, 2014, Folkhalsomyndigheten.se, 2015).   

 

Trots denna dystra statistisk, har det mediala klimatet för transpersoner förbättrats. Det är i 

västerländsk media inte längre acceptabelt att bedriva drev mot transpersoner, som till 

exempel det den framgångsrika modellen Caroline Cossey fick utstå på 80-talet när hennes 

transstatus avslöjades och hon förlorade samtliga försörjningsmöjligheter (McCormick, 

2015). Idag är supermodeller som Andreja Pejic och Lea T väldigt eftersökta samtidigt som 

de är förespråkare för transrättigheter. Inte heller är det längre godtagbart att använda 

transpersoner som en billig gimmick i likhet med det som gjordes för drygt tio år sedan i 

There's Something About Miriam. Det gick ut på att sex ungkarlar skulle uppvakta Miriam 

Rivera, där hennes transstatus röjdes i slutet – till männens förskräckelse (Lewis, 2009).   

 

Caitlyn Jenners I am Cait väckte en stor medial uppmärksamhet när den lanserades i fjol. Med 

en snarlik titel släpptes under mindre spektakulära omständigheter I am Jazz ungefär 

samtidigt som både I am Cait och TransReality, där tittare får ta del av 15-åriga Jazz Jennings 

liv. Hon är en av de yngsta personerna någonsin som diagnostiserats med kroppsdysfori och 

fått medicinisk behandling för det genom att stävja hennes manliga pubertet med hjälp av ett 

testosteronhämmande implantat i kombination med injektioner av kvinnligt könshormon. Jazz 

intervjuades redan 2007 av Barbra Walters i ett inslag om barn och ungdomar som är 

transgender. Sedan dess har Jazz uppmärksammats av Oprah Winfrey, varit verksam på 

YouTube och blivit en framträdande transaktivist (Thurmond, 2015).  
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1.1	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
 

Transrepresentation i media har i huvudsak handlat om vuxna individer och deras 

erfarenheter. Likaså har akademiska studier fokuserat på samma grupp (Sandercock 2015, s. 

438). Därför är det intressant att det under 2015 släpptes två tv serier om unga transpersoner i 

så vitt skilda delar av världen. I am Jazz är mer förståelig i sitt amerikanska kontext än vad 

TransReality är i sitt ryska. Ryssland har emfatiskt cementerat starka heteronormativt 

patriarkala värderingar i enlighet med den kristna tradition som Putin uppger sig försvara. 

Detta är en motpol till det västerländska samhället, vilket gör serierna fascinerande att 

jämföra. Mitt syfte med studien är att granska hur serierna representerar transpersoner utifrån 

frågor som biologiskt kön, genus och transgender. Vidare vill jag titta på närmare på den 

mediala form som transungdomarnas liv framställs i, närmare bestämt hybriden av 

dokumentär och reality tv, och hur den påverkar framställningen av dem. De frågor jag ställer 

är:  

 

Hur konstruerar texten de unga transpersonernas sociala relationer, samt också samhället de är 

en del utav? 

 

Vad är det som problematiseras i skildringen av de unga transpersonerna och deras vardag?  

 

På vilket sätt bidrar programmets utformning, det vill säga blandgenren av dokumentär och 

reality tv, till att berätta deras historier? 

 

1.2	  Material	  och	  avgränsningar	  	  
 

TransReality är en serie på en säsong i femton avsnitt, vardera 25 minuter långt. I am Jazz 

blev nyligen förnyad för ytterligare en säsong, som har premiär senare i år. Den första består 

av elva avsnitt på 20 minuter var, där det elfte och sista avsnittet är en sammanfattning, som 

exklusivt består av intervjuer. Jag har för ändamålet här valt att fördjupa mig i tre avsnitt från 

respektive serie: nummer 1, 7 och 15 från TransReality samt 1, 5 och 10 från I am Jazz. De 

anser jag utgöra ett lämpligt urval, då de täcker in de huvudsakliga berättelserna i serien från 

början till slut. Drygt två timmars timmars videomaterial är också adekvat för en studie av den 

här storleken, där innehållet analyserar kvalitativt.  
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I am Jazz handlar om Jazz och hennes familj. TransReality däremot dokumenterar fem 

transpersoners vardag. Dessa är Kira Sadovaya, Veronika Svetlova, Alina Davis, Stas 

Fedyanin och Valeria, som aldrig presenteras med efternamn. Kira och Veronika är båda 

transkvinnor, samt goda vänner. Det är också deras berättelser som står i fokus för serien. 

Alina, som inte förekommer i urvalet här, identifierar sig i TransReality som androgyn, det 

vill säga det tredje könet, vilket även Stas gör. Valeria är en transman, vars historia flyktigt 

behandlas i sitt eget sammanhang oberoende av de fyra andra personerna, som mer utgör en 

homogen grupp.  

 

1.3	  Disposition	  
 

Inledningsvis introducerar jag läsaren till de termer och begrepp som är relevanta för studien, 

vad beträffar kön och genus. Därefter lotsar jag läsaren genom den tidigare forskningen samt 

teoretiska ramverket, som rör representation av transungdomar, genus och transpersoners 

egna erfarenheter. Jag har även inkluderat teorier om stereotypa framställningar och fakta tv, 

det vill säga det paraplybegrepp som inbegriper både dokumentär och reality tv genren. 

Teorin följs av metodologin, i det här fallet Norman Faircloughs kritiska diskursanalys i 

kombination med Michelle Lazars feministiska variant. I am Jazz och TransReality 

presenteras därefter i detalj. Efter genomförd analys besvaras frågeställningar i och med 

redogörelsen av resultat. Studien avslutas i sedvanlig ordning med förslag för vidare 

forskning. 

2. Bakgrund 

För personer som aldrig ifrågasatt sin könsidentitet eller inte är bevandrade i frågor om genus 

och trans, kan terminologin jag använder mig av vara ny och upplevas som främmande. 

Därför väljer jag att här förklara dessa kortfattat. I antologin Transfeminist Perspectives in 

and beyond Transgender and Gender Studies beskriver redaktören Anne Henke genus och 

transrelaterade begrepp ingående, som jag här försökt summera kortfattat (2012, s. 17ff).  

 

För att börja med begreppet kön i bemärkelsen biologiskt kön, innefattar det en rad olika 

variationer utöver de två som vanligen förutsätts. Intersexualism är termen för dessa 
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variationer i biologiskt kön. Juridiskt kön är däremot det som enligt lagen en person anses ha. 

Precis som Sverige numera, kräver inte alla länder medicinska/kirurgiska ingrepp för juridiskt 

könsbyte. 

 

Genus är de kulturella och socialt strukturella normer som projiceras på det biologiska könet 

och som länge antagits vara naturliga. Genus är den svenska översättningen av engelskans 

”gender”. Tidigare användes termen könsroller som begrepp inom svensk feministisk 

forskning, något som är en aning missvisande. Feministisk forskning i stort har historisk sett 

haft en väldigt kluven syn på genus och trans, men jag återkommer till det under teorikapitlet.  

 

”Gender identity” översätts tills könsidentitet på svenska, vilket kan tyckas vara begränsande 

då det alluderar på biologiskt kön. Det skapar vidare förvirring med begreppet transgender 

som inte översätts alls utan används som det är. Könsidentitet handlar om hur enskilda 

personer upplever sig själva. Cispersoner är de vars biologiska kön och könsidentitet 

överensstämmer med varandra. Termen cis kan vid en första anblick upplevas som en motpol 

till trans, men det är viktigt att här inte falla i fällan att tänka binärt, det vill säga att enbart 

utgå ifrån att det finns antingen män eller kvinnor. Många människor identifierar sig bortom 

dessa två kategorier, likt Stas i TransReality. Hen representerar således det tredje könet 

(”third gender”), som bland annat också går under beteckningarna genderqueer och gender 

fluid. Australien, Nya Zeeland och Indien är de enda länderna i världen som erkänner det 

tredje könet juridiskt. Tyskland har gjort en halvmesyr i att de enbart erbjuder det alternativet 

för intersexuella, vilket det går att diskutera lämpligheten i.   

 

Transgender är ett omfattande och inkluderande paraplybegrepp, som samtidigt är en 

politisk/samhällelig rörelse för allas rätt att välja sin egen könsidentitet. I egenskap av social 

kategori inbegriper den i princip alla som inte identifierar sig som cis, vilket inte betyder att 

samtliga icke-cis personer automatiskt definieras sig som transgender. Det är fortfarande 

vanligt att transgender förväxlas med transsexuell, ett begrepp som härstammar från 

psykiatrin. På grund av att transpersoner länge varit fråntagna sin rätt att definiera sig själva, 

har termen sipprat ut från medicinska uppslagsverk och in i populärkulturen där den slagit rot. 

Kira och Veronika identifierar sig som transsexuella, för vilka kirurgiska ingrepp och 

hormonbehandling används i syfte att synkronisera biologiskt kön med könsidentitet. Jazz, å 

andra sidan, talar om sig själv som transgender och transkvinna.  
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3. Tidigare forskning   

Trots större medial synlighet, är det är fortfarande relativt ovanligt med akademiska studier 

rörande transpersoner, i synnerhet de som är relevanta för medie- och 

kommunikationsvetenskap. Görs avgränsningen än snävare för att endast inkludera de studier 

som rör unga transpersoner blir resultatet ytterst skralt. Viktigt för mig har också varit att 

studierna är aktuella, då mycket har hänt på senare år när det gäller medial acceptans av 

transpersoner. I de studier som här presenteras har jag i första hand valt att lyfta fram 

transungdomars erfarenheter, oavsett ifall innehållet är dokumentärt eller inte, eftersom den 

kopplingen är mest väsentlig i relation till mitt eget material. I den första studien avhandlas 

hur unga transpersoner representeras i tv-serierna Glee och Degrassi, där producenterna vågat 

ta steget längre och utmana de rådande normerna för könsidentiteter. Studien som följer 

speglar receptionen av representationen i den tidigare och fokuserar på hur bland annat unga 

transpersoner ställer sig till porträtteringen av den egna gruppen i media.  Jag avslutar kapitlet 

med att presentera olika perspektiv på reality tv.  

 

3.1	  Representation	  av	  unga	  transpersoner	  
 

Tom Sandercock undersöker i sin studie hur unga transpersoner representeras i de populära 

ungdomsserierna Glee och Degrassi. Särskilt den förra har varit duktig på att framhäva 

sexuella minoriteter, främst när det gäller homo- och bisexuella rollfigurer (2015, s. 448). Det 

kan möjligen ha att göra med att skaparen av serien själv är öppet homosexuell. Unique är 

seriens enda transrollfigur och är kontroversiell i sin utformning i det att hon är afro-

amerikansk och kraftigt byggd. Det skiljer henne väsentligt från den vithets- och smalnorm 

som annars dominerar media. Sandercock tar upp den diskriminering som transpersoner erfar, 

där det i Glee skildras genom att Uniques könsidentitet inte tas på allvar och att hon upprepat 

felkönas – även av de homosexuella rollfigurerna (Ibid., s. 440, 445f). Vad som gör saken 

värre, menar Sandercock, är att även queer akademiker som studerat Uniques rollfigur ofta 

inte tar hänsyn till att hon faktiskt identifierar sig som heterosexuell kvinna (Ibid., s. 438). Det 

visar på ett kognitivt glapp mellan queer teorier och transpersoners erfarenheter som jag 

återkommer till i teorikapitlet. 
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Sandercock behandlar också problematiken kring rollfigurernas kärleksliv, och svårigheterna 

kring att träffa någon. Unique tvingas inte bara överkomma det sociala stigmat att vara 

transkvinna, utan också att vara afro-amerikansk och satt. Hon försöker förbigå det genom att 

på dejtingsajter utge sig för att vara vit, blond och smal. Det tillskansar henne 

uppmärksamhet, men som Sandercock påpekar, hamnar berättelsen i det föråldrade mönstret 

att relationer mellan trans- och cispersoner alltid implicerar bedrägeri (Ibid., s. 438). Det 

gäller till viss grad också transkillen Adam i Degrassi, som till skillnad från Unique är vit och 

smil och därför mer accepterad. Han har flera flickvänner genom seriens gång, men råkar 

upprepat ut för diskriminering. Sandercock tar upp exemplet där han förbjuds från att använda 

herrtoaletten, vilket nu är en högaktuell fråga i USA (även om Degrassi är en kanadensisk 

serie) (Ibid., s. 439, 447). Sandercocks kontenta är att både Unique och Adam är nydanande 

och progressiva transrollfigurer, men att de för modern media alldeles för ofta retirerar till 

stereotypa representationer.   

 

3.2	  Ungdomar	  och	  representation	  av	  transpersoner	  
 

Stereotypa representationer är något som Lauren McInroy och Shelley Craig ägnar sig åt i sin 

studie, där de intervjuat homo- och transungdomar om hur de relaterar till mediala 

framställningar av transpersoner. En av större poängerna som McInroy och Craig gör är att 

representationer av minoritetsgrupper i media påverkar samhällets uppfattning av dem, men 

det är också med dessa framställningar som till exempel transpersoner initialt identifierar sig 

med. Den mediala framställningen är oftast deras första möte med en person i samma 

situation som de själv, vilket kan vara en ögonöppnande erfarenhet. På så sätt är mediala 

representationer av transpersoner viktiga av flera skäl (2015, s.606f, 614).  

 

I studien har forskarna låtit en grupp ungdomar, som identifierar sig på hbtq (homo-,bi, trans-, 

och queer) spektrumet, titta på ett flertal filmer och tv-serier med transrollfigurer, däribland 

Degrassi från föregående studie, för att undersöka hur de relaterar till dessa (Ibid., s. 608f). 

Det McInroy och Craig kom fram till var att ungdomarna redan på förhand hade åsikten att 

transfobi var mycket mer utbrett i mediesammanhang än exempelvis homofobi, och att 

transrepresentationen i media ofta var ganska stereotyp. Därtill tyckte de att transmän 

hamnade i skymundan. Ett överhängande problem som flertalet av ungdomarna artikulerade 

var att medieprodukterna som de tog del av i huvudsak var skapade av heterosexuella 
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cispersoner, vilka svårligen kan skapa trovärdiga representationer av transpersoner. För att 

återkoppla till Sandercock och Degrassi, tyckte en av ungdomarna att Adam var en väldigt 

ålderdomligt skriven rollfigur som inte alls överensstämde med hur verkligheten ser ut (Ibid., 

s. 610f). Majoriteten av ungdomarna föredrog att istället tillbringa sin tid på online 

communities som YouTube och Tumblr, det vill säga användarproducerat mediematerial, där 

de kunde anknyta och interagera med likasinnade (Ibid., s. 613). 

 

3.3	  Reality	  TV	  som	  världsförbättrare	  	  
 

Reality tv har inte bara kritiserats för att vara skräpkultur, utan också för att vara ett uttryck 

för den nyliberala politiken. Båda slog igenom ungefär samtidigt, på slutet av 80-talet. Anna 

McCarthy skriver om hur de två ligger nära varandra idémässigt och kallar reality tv för en 

nyliberal uppsättning av lidande (McCarthy 2007, s. 19). Den nyliberala filosofin om staten 

som en reglerande mekanism - i motsats till den tidigare förmyndarrollen, lyser igenom i 

produktionerna (Ibid., s. 36). De utsatta har ingen att förlita sig på än de priviligierades 

barmhärtighet. Detta i sig är en källa till exploaterandet av känslor, vilket är kännetecknande 

för genren (Ibid., s. 32). McCarthy finner även spår av modernt politiskt våld i reality tv, där 

deltagarna bland annat utsätts för billig plastikkirurgi i syfte att bli bättre människor, eller 

tvingas till allehanda dehumaniserande handlingar såsom att äta otjänlig föda eller förhindras 

från att sova (Ibid., s. 30).   

 

Laurie Ouellette delar inte fullt ut McCarthys uppfattning, utan hävdar att reality genren vuxit 

till sig och numera har den pondus som krävs för att axla ett medborgerligt ansvar. Som jag 

nämnde i dispositionen tidigare ingår både dokumentär och reality tv i genren fakta tv, vilken 

jag återkommer till i nästa kapitel. Som Annette Hill visar i sina böcker har 

dokumentärgenren aldrig varit riktigt enhetlig och i och med marknadslogiken som krupit sig 

in i public service har den smält samman med den lättare typ av underhållning som är reality 

tv. Det är numera en blandgenre som gör svåra ämnen lättillgängliga till en låg kostnad. 

Tittaren är inte längre medborgare utan tilltalas i egenskap av underhållningskonsument 

(Ouellette 2010, s. 67). Det i sig betyder inte att det automatiskt är sämre, utan snarare att 

medborgarbildningsansvaret – på gott och ont, anpassats till det nyliberala samhället som vi 

befinner oss i (Ibid., s 68).  
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Indikationer finns förstås på att det alltmer ekonomiskt stressade medieklimatet lett till en 

urholkning av det journalistiska arbetet, samt att public service roll som samhällsbildare 

övergetts. Det är också där som den nya dokumentära reality tv:n tagit vid, genom att bilda 

medborgare på de villkor som råder i samhället nu. Ouellette tar som exempel VH1’s Charm 

School, som hon pekar på lär ut unga människor vikten av vara en god samhällsmedborgare 

genom att hjälpa andra (Ibid., s 69). Reality tv har med andra ord en stor potential för att göra 

samhällsnytta, särskilt då den i egenskap av enklare underhållningsform har möjlighet att nå 

en väldigt bred publik Å andra sidan är den hårt bunden till de nyliberala politiska ideal, som 

den i egenskap av lättare underhållning ofta saknar auktoritet att ifrågasätta.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I följande kapitel ämnar jag presentera de fyra teorier som valts ut för studiens ändamål 

utifrån deras relevans till materialet ifråga. Annette Hills forskning har till stor del kommit att 

handla om fakta tv. Denna inbegriper bland annat dokumentärer och reality tv. Hennes 

forskning täcker främst den svenska och brittiska televisionen. I Storbritannien verkade även 

Stuart Hall, som skrev mycket om stereotypa framställningar i media. Judith Butlers teorier 

om genus och könsidentitet är av förklarliga skäl relevant för min studie, trots att hon i viss 

mån förbiser transpersoner. För att balansera detta har jag inkluderat transgender studies och 

transfeminism, som explicit fokuserar på transpersoners erfarenheter och kroppar. 

 

4.1	  Fakta	  och	  reality	  tv	  
 

Både I am Jazz och TransReality är som tidigare nämnt av dokumentär karaktär förpackad i 

reality tv format. Annette Hill har ägnat en betydande del av sin forskningsverksamhet åt det 

som på engelska kategoriseras ”factual tv”. Jag har inte hittat en bra översättning av begreppet 

på svenska, utan valt att kalla det för fakta tv. I kategorin fakta tv hamnar icke-fiktiva 

program som till exempel dokumentärer, nyheter, och reality tv. Det sistnämnda har dock 

debatterats huruvida det verkligen är fakta tv. Enligt Hill är det kategorilöst, men hon väljer 

att klassificera det under populär fakta tv. Den genren förgrenar ut sig i flera olika sorters 

program, som sträcker sig allt från det mer dokumentära till det mer iscensatta (Hill 2007, s. 

48f). Dokumentärer är heller ingen riktigt definierad genre, utan tar sig många olika yttryck 

(Ibid., s. 47f). Det ter sig följaktligen rimligt att hybrider emellanåt uppstår, då de ligger 

varandra nära innehållsmässigt. Hill förklarar vidare att det är mindre användbart att resonera 

utifrån dikotomin fakta/fiktion nuförtiden, när de flesta program befinner sig någonstans på 

skalan mellan dessa två motpoler (2005, s. 49f). 

 

Reality tv gjorde entré på mediemarknaden i slutet av 80-talet och blev ett fenomen under 

årtiondena som följde. Även om genren gör anspråk på att representera verkligheten är 

huvudsyftet att underhålla istället för att som dokumentärer upplysa tittaren (Ibid., s. 19). Hill 

menar att reality tv till formen lånar grepp från tabloidjournalistiken, som även den befinner 

sig i gränslandet mellan fakta och fiktion och vars stil dominerar sättet som nyheter numera 

förmedlas på (Ibid., s. 15). Det kan i sin tur länkas till det mediala överflöd som vi dagligen 
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dränks i, där sensationalism premieras i syfte att fånga potentiella konsumenter. I motsats till 

detta kräver dokumentärer mer av tittaren, vad gäller engagemang och reflexivet. Genren 

förväntas i gengäld att ge en tillförlitlig representation av verkligheten (Hill 2007, s. 101ff). 

De serierna som jag här studerar klassificeras således som infotainment enligt Hills 

begreppsvärld, med andra ord ett mellanting av information och underhållning (entertainment 

på engelska). Andra subkategorier inom reality tv är dokusåpor, program som fokuserar på 

personlig transformation, talangjakter och diverse tävlingsprogram (Hill 2005, s. 5f). Hill 

poängterar dock att sättet som reality tv kategoriseras på varierar väsentligt beroende på 

kulturellt kontext, såväl inom medieindustrin som akademin (Ibid., s. 44ff). Enligt henne dras 

i synnerhet akademiker med en nit att ständigt försöka definiera genren, vilket är ett verkligt 

sisyfosarbete då den är under ständig omdaning (Ibid., s. 49).  

 

Skillnaderna mellan reality tv och dokumentärer kan också uttydas i hur publiken relaterar till 

materialet, där studier visar att den inte uppfattar reality tv som lika autentisk jämfört med 

dokumentärer. Deltagare i reality tv ses genomgående som skådespelare som snarare 

uppträder än upplever (Ibid., s. 58, 64). I Beverly Skegges och Helen Woods bok om reality 

tv nämner de Judith Butler och performativitet, här i något annorlunda tappning. Författarna 

menar att deltagarna i reality tv dramatiskt framför och förkroppsligar normativitet gällande 

klass, kön och etnicitet, vilket öppnar upp för hur vi ser på oss själva och vårt sociala 

sammanhang (Skeggs & Wood 2012, s. 67f). Det i sin tur har potential att på längre sikt 

påverka samhället (Ibid., s. 73, Hill 2005, s. 19).  

 

4.2	  Representation	  av	  olikheter	  
 

Stuart Halls forskningsarbete kring representation är för denna studie inte bara relevant 

teoretiskt utan också metodologiskt, sett utifrån hans intresse för språkbruk i kombination 

med bilder och sättet på vilket minoriteter framställs kulturellt – inte helt olikt Butlers teorier 

om genus. Hall går dock in på hur representationen skett i media och hur det påverkat 

uppfattningen av minoriteter. I hans fall handlar det specifikt om rasifierade personer, men det 

kan enkelt tillämpas på andra utsatta grupper i samhället såsom transbefolkningen. 

 

Hall utgår från en blandning av teorier som i symbios beskriver vikten av skillnader för att 

skapa mening i tillvaron, och hur de samverkar i representationen av ”den andre” (Hall 1997, 
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s. 234). Betydelsen att vara kvinna till exempel bygger inte bara på de särdrag som anses 

essentiella för kvinnan, utan också hur kvinnan skiljer sig från det som kännetecknar mannen. 

Den gängse föreställningen av kön i de flesta samhällen idag är allt som inte är en man är en 

kvinna, och vice versa. Denna könsdikotomi skapar en grogrund för kategorisering, som Hall 

menar är viktigt för hur människor sorterar information. Problem uppstår när någonting 

hamnar i fel kategori eller inte platsar i någon kategori alls (Ibid., s. 236). Det senare är 

särskilt tydligt ifråga om människor av det tredje könet, medan transpersoner i allmänhet 

oavbrutet får kämpa för att få kategoriseras på sina egna villkor. I den kampen är ord viktiga, i 

den bemärkelsen att talakter skapar verkligheten (Ibid., s. 235). Talakter är en väsentlig del av 

Judith Butlers begreppsvärld, som jag strax kommer till. Cispersoner har länge, både 

medicinskt och socialt, definierat transpersoners liv genom språkbruk, som de senaste 

årtiondena återapproprierats via aktivism och transgender studies. Queer rörelsen är ett annat 

fall där det historiskt sett nedsättande ordet queer återerövrades av de det användes mot och 

omvandlades till ett uttryck för egenmakt. 

 

I representationen av transpersoner har samma principer använts som i framställningen av 

rasifierade personer. Hall redogör för hur rasifierade kroppar ansetts biologiskt annorlunda, 

inte bara fysiskt utan även mentalt. I motsats ansågs den vita kroppen vara förfinad och 

intellektuellt överlägsen (Ibid., s. 243). Samma mönster återfinns i representationen av 

transpersoner, där transkroppen bedöms vara inadekvat. Dess olikhet gör den samtidigt 

fascinerande, och i likhet med rasifierade kroppar har den stereotypt ställts upp till allmän 

beskådan. Stereotyp representation innebär att framställningen är reducerad till ett minimum 

av egenskaper som anses vara essentiella för just den minoriteten (Ibid., s. 248f). En av förra 

årets mest omtalade filmer, Tangerine (2015), som handlar om två rasifierade prostituerade 

transkvinnor, skapades av två vita cis-män. Sex är något som både rasifierade personer – 

särskilt kvinnor, och transpersoner stereotypt associerats med (Ibid., s. 251). 

 

4.3	  Judith	  Butler	  och	  genus	  	  
 

Butlers bok Genus Trubbel som kom i början av 1990-talet blev kvickt kanoniserad i den nya 

våg av feminism som blommade fram under samma tidsperiod. Hon och andra pionjärer, som 

till exempel  Kimberlé Crenshaw vars intersektionalitetsteori öppnade upp för bredare analyser 

av samhällets hierarkimatriser, bröt med den nämnda andra vågens feminism och dess 
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tillkortakommanden. De ifrågasatte den vithetsnorm och essentialstiska könsuppfattning som 

präglat deras föregångare. Butler menar att det saknas grund för den universalism som 

tidigare kännetecknat feminismen, det vill säga tron på att upplevelsen av att vara kvinna 

skulle vara det utmärkande kriteriet och detsamma för samtliga kvinnor, utan att genus 

samverkar med etnicitet, sexualitet och klass i processen av identitetsskapande. (Butler 1990, 

s. 3f). Således är det intellektuellt oärligt att länka samman kön och genus, då det senare både 

skapas och är förändringsbenäget (Ibid., s. 6). Dessutom är (biologiskt) kön i sig, som jag 

nämnde i det andra kapitlet om begrepp och termer, även det icke-binärt. 

 

Kärnan i Butlers idévärld är att genus är performativt och kulturellt betingat. Butler citerar 

Simone de Beauvoirs bevingade ord om att en inte föds till kvinna, utan att en blir det (Ibid., 

s. 8). Performativitet är ett mångfacetterat och komplext koncept, med sitt ursprung i bland 

annat lingvistiken och teatervetenskapen. Susan Stryker understryker i The Transgender 

Studies Reader att det inte handlar om skådespel utan hur människor bildar värde i ritualer 

och språk. Genom tal anknyter vi till varandra och skapar vår verklighet. Talakter delas in i 

det som betecknas konstativt eller performativt. Konstativa talakter används för att beskriva 

verkligheten, som till exempel att peka på ett rött äpple och konstatera att ”äpplet är rött”. 

Genom performativa talakter skapas istället verkligheten, och det bygger på kulturella 

konventioner snarare än fysiska referenspunkter. Stryker illustrerar med pojkar som efter (den 

judiska initiationsceremonin) bar mitzvah deklarerar att ”Idag är jag en man!” och vigslar där 

personerna av prästen förklaras vara äkta makar. Genus är följaktligen något som uppstår 

genom performativa talakter, vilket betyder att det är något som görs – i motsats till att det är. 

Att konstatera den fysiska referenspunkten, i det här fallet det biologiska könet, säger 

ingenting om varken hur personen identifierar sig själv inom ramarna för det sociala 

sammanhang den vistas i, eller vad den känner och uttrycker (2006, s.11f).  

 

Idén om att genus är performativt har fått kritik från både feministiskt och transgender studies 

håll. Kritikerna hävdar att hon får det att framstå som att genus är ytligt skådespel, vilket 

kanske grundar sig i att hon lyfter fram dragartister som de ultimata genus revolutionärerna 

(Butler 1990, s. 136f). Det i sig är vilseledande, eftersom dragartister, även då de utmanar 

gängse könskonstruktioner och konventioner, är skådespelare som utför ett arbete. Det skiljer 

sig väsentligt från en transpersons erfarenheter, något som hon inte uttryckligen befattar sig 

med. Michelle Lazar, som jag återkommer till i metodkapitlet, menar att Butler genom att 
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lägga all tyngdpunkt på genus som något performativt utesluter, som hon uttrycker det, 

empiriska och materiella aspekter av identitet och maktförhållanden (Lazar 2005, s. 12).   

 

4.4	  Transgender	  studies	  och	  transfeminism	  
 

Lazars ståndpunkt överlappar den feministiska essentialismen, även om hon inte direkt 

förespråkar den. Bobby Noble, som är en av de främsta forskarna inom transgender studies, 

skriver att transpersoner är långt ifrån alltid välkomna i akademiskt feministiska kontext. 

Trots att feminismen är en brokig blandning av idéer som uttrycks och tolkas olika beroende 

på institution och land, kvarhålls i vissa betydelsefulla kretsar en arkaisk föreställning av vad 

det innebär att vara kvinna (Noble 2012, s.48, 50). Därav hamnar särskilt transkvinnor 

utanför, då de på grund av sitt biologiska kön anses tagit del av det patriarkala privilegiet och 

följaktligen saknar de erfarenheter av förtryck som cis-kvinnor besitter. Transfeminismen har 

på senare år vuxit fram i syfte att överbrygga skillnaderna mellan transgender studies och 

feminism. Skillnaderna är till stor del chimära när en ser till att båda ämnena delar samma syn 

på samhället som underkastat den patriarkala hegemonin och ambitionen att reformera 

rådande köns- och sexualitetsnormer (Enke 2012, s. 3, 5). 

 

Ämnet transgender studies utvecklades parallellt med Butlers genusteori och queer teori i 

början på 90-talet, när synen på människan berikades med alltfler perspektiv. Eftersom queer 

teorin hade svårigheter med att förstå hur heteronormativiteten kunde utmanas ur mer än ett 

homosexuellt alternativ och feminismen fortfarande höll kvar vid sin essentialism, behövdes 

ett ämne som tog transpersoners liv och erfarenheter på allvar (Stryker 2006, s. 7f).  I 

synnerhet då det fortfarande läggs stor vikt i samhället på ”passing”, det vill säga att 

transpersoner smälter in i den binära könskodningen, och kräver att de fogar sig efter rådande 

könsnormer (Kessler & McKenna 2006, s. 176, Feinberg 2006, s. 207). Inom transgender 

studies anammas uppfattningen att biologiskt kön och genus är två olika ting. Sexualitet är 

betydligt mindre relevant än i queer teorin och fokus sätts på olikheter i kroppar och 

kroppsacceptans. Därutöver arbetas det aktivt med att synliggöra och framhäva transpersoners 

verklighet. I likhet med feminismen är den både kulturell och politisk i sin akademiska 

utformning (Whittle 2006, s. 197ff)  
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5. Metod och material 

Då både TransReality och I am Jazz på grund av ämnena som de behandlar inbegriper en 

politisk och samhällsstrukturell dimension har jag valt metod i enlighet med detta. Kritisk 

diskursanalys används i syfte att dissekera texter för att blottlägga maktstrukturer. Norman 

Fairclough skapade metoden, som sedan utvecklats i olika riktningar, bland annat Michelle 

Lazars feministiska variant som jag för ändamålet här har valt att kombinera den med.  Hon 

intresserar sig främst för hur patriarkal och heteronormativ dominans reproduceras i texter. 

Detta ligger inte bara nära mitt material, utan även mitt teoretiska ramverk med Butlers 

genusteori och transfeminismen. Butler och Fairclough delar synen på hur väsentligt språk är 

för konstruktionen av verkligheten.  

 

5.1	  Metod	  
 

5.1.1	  Kritisk	  diskursanalys:	  Fairclough	  och	  feminismen	  
 

För att analysera mitt material har jag valt att använda mig av kritisk diskursanalys. Jag har 

primärt utgått från Norman Faircloughs metodmodell, men har valt att komplettera den med 

Michelle Lazars feministiskt färgade modell. Den kritiska diskursanalysen är till skillnad från 

andra samhällsvetenskapliga forskningsansatser väldigt politisk, skriver Fairclough (2012, s. 

10). Det i sig är problematiskt, i synnerhet när det gäller att avgöra vems politik som 

forskningsarbetet ska utgå ifrån. Som Lazar tar upp, har kritisk diskursanalys även i liberala 

kretsar utgått från patriarkala värderingar och politiska motiv. Hon menar att det därför 

behövs en explicit feministisk kritisk diskursanalys.  

 

Målet med metoden är att tackla diverse samhällsproblem, men det är viktigt att inte förväxla 

denna typ av forskningsarbete med moraliskt fördömande. Det senare är något som jag själv 

kan se som en fallgrop, särskilt i egenskap av novis. Fairclough utvecklar sitt resonemang 

rörande normativ och moralisk kritik med att poängtera hur viktigt det är att utreda varför och 

hur skadliga samhällsdiskurser skapas och reproduceras. För det är endast genom att gå på 

djupet som insikter till förändring erhålls. 
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Faircloughs metodmodell, menar han själv, är en tvärvetenskaplig ansats som tar hänsyn till 

både det rent lingvistiska i en text, men också diskurshierarkier i samhället som texten är ett 

uttryck för (2003, s. 3ff). En text kan i ett medialt sammanhang även inkludera visuella 

element, så att den går att applicera på material som mitt eget (1995, s. 17).  Själva texten 

analyseras i sitt sammanhang, utifrån den trestegsmodell som Fairclough tagit fram: texten i 

sig, den diskursiva praktiken, och den sociokulturella praktiken. Diskurser uttrycks i texten, 

som analyseras genom att bland annat granska dess struktur och ordval (Ibid., s. 57f). Den 

diskursiva praktiken handlar om hur diskurser skapas och konsumeras och är således en länk 

mellan texten och den sociokulturella praktiken (Ibid., s. 60). Den senare syftar till den 

samhällskontext som texten produceras i, där Fairclough anser att de ekonomiska, politiska 

och kulturella aspekterna är viktigast (Ibid., s. 61).   

 

Fairclough vänder sig mot den vidlyftiga användningen av begreppet diskurs, som enligt 

honom egentligen kan spaltas ned i tre olika koncept (2012, s. 11). Den första är diskursen i 

egenskap av meningsskapande i en social process. Diskurs är också ett språkbruk inom ett 

visst samhällsområde eller praktik. Det tredje är diskurs som ett sätt att tolka delar av världen 

utifrån ett visst samhälleligt perspektiv. Genom diskurser etablerar ideologier maktstrukturer, 

ständigt strävandes efter hegemoni. Inom feministisk diskursanalys handlar det framförallt om 

hur den patriarkala ideologin om kön som binär biologisk verklighet med kvinnan i ständigt 

underläge är hegemonisk, på ett nästintill osynligt sätt (Lazar 2005, s. 7f). Denna typ av 

normalisering är enligt Fairclough utmärkande för hegemoni (2003, s. 45f).   

 

Feministisk diskursanalys bör enligt Lazar handla om att ifrågasätta den patriarkala 

hegemonin och samtidigt belysa komplexiteten i hur den yttrar sig i termer av klass, etnicitet 

och genus. Särskilt det sista är av uppenbara skäl central för mitt eget arbete, det vill säga att 

undersöka hur genus och könsidentitet konstrueras genom diverse diskurser och ideologier 

(2005, s. 10). 

 

5.1.2	  Den	  kritiska	  diskursanalysens	  verktyg	  
 

De metodologiska verktygen är dock desamma för både Faircloughs och den feministiska 

kritiska diskursanalysen. Jag har valt att i huvudsak använda mig av det som Fairclough 

betecknar modalitet, representation, presupposition, samt intertextualitet och -diskursivitet. 
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Modalitet menar Fairclough är förhållandet mellan talaren eller författaren av en text och det 

den representerar. Genom till exempel ordval, tonlägen och förhållningssätt skapas identiteter 

(2003, s. 165f, 1995, s. 27). Ofta tillämpas det i en analys på tal eller skriven text. I mitt eget 

material jag valt att applicera verktyget på de medverkande i de två serierna, för att få svar på 

mina frågeställningar rörande både identitet och relationer (Fairclough 1995, s. 128). 

Modalitet beror till stor del på genre, vilket definieras som ett språkbruk specifikt för ett 

socialt sammanhang (Ibid., s. 56). Hur en uttrycker sig i en personlig intervju är annorlunda 

än i en reklamfilm, vilket är två olika genrer.  

 

Representation befattar sig med vilka ord som exkluderas, inkluderas och står ut i en text, och 

hur de i relation till varandra påverkar konstruktionen av verkligheten (Fairclough 2003, s. 

135f). Här kommer också presuppositionener in, vilket är det som tas för givet i en text. Mer 

specifikt förklarar Fairclough det i egenskap av förkonstruerade textenheter, som används 

intertextuellt eftersom de antas vedertagna inom den sociokulturella praktik där texten 

framställs. Ett exempel som han tar upp är termen tredje världen, vilket de flesta har en 

uppfattning om vad det är när det förekommer i texter (Fairclough 1995, s. 106f). 

Intertextualitet är således snarlikt presuppositionener, men på en övergripande nivå, hur olika 

texter, koncept och idéer förhåller sig till varandra. Detta erkänner Fairclough kan vara 

ganska diffust (2003, s. 40). Interdiskursitivitet handlar om hur diverse diskurser förhåller sig 

till varandra i en text (Ibid., s. 67). 

 

Eftersom Fairclough själv aldrig riktigt förklarar hur den kritiska diskursanalysens fokus på 

det lingvistiska i praktiken kan breddas för att omfatta de visuella elementen, har jag valt att i 

den mån det är aktuellt tillgripa begrepp från semiotiken. Dessa är denotation och 

konnotation, där det förra står för den omedelbara betydelsen av ett tecken medan den senare 

har att göra med de kulturella attribut som vår specifika kontext tillskriver tecknet (Gripsrud 

2000, s. 148, 150). Tecken är i sig sällan fristående utan sätts samman för skapa 

kommunikation. En kombination av tecken kallas för syntagm, där varje enhet är ett paradigm 

(Ibid., s. 164ff). I visuell media förankras ord med bild, i syfte att styra fram en föredragen 

tolkning av det presenterade syntagmet (Ibid., s. 167f). 
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5.2	  Tillvägagångssätt	  	  
 

TransReeality är på ryska, som tillsammans med bland annat serbiskan tillhör den slaviska 

språkgruppen, och jag kan därför väldigt fragmentariskt uppfatta dialogen i original. Dock 

räcker inte min rudimentära ryska långt i sammanhanget, utan min analys kommer att bygga 

på engelskan som serien är textad på. Analysen ämnar jag genomföra i kronologisk ordning 

på utvalda delar som bäst besvarar mitt syfte och frågeställningar. Först analyseras scenerna i 

TransReality följt av de i I am Jazz, där resultaten sedan presenteras i slutsatserna. 

 

Genom att studera modaliteten i hur personerna representeras samt deras relationer återfinns 

spår av den sociokulturella praktiken. Därför är dessa scener av största vikt, såsom i det första 

avsnittet av TransReality som dokumenterar hur Kiras mamma relaterar till hennes 

könsidentitet. I I am Jazz finns liknande moment, där både hon och föräldrarna berättar om 

hennes livsresa hittills. Därtill upptas hela sista avsnittet av frågor kring hennes kärleksliv.  

Det är via dessa interaktioner som diskurser om kön påvisas, vilka går att härleda till rådande 

hegemonier. För den här studien är Lazars feministiska angreppssätt särskilt relevant, i det att 

den nagelfar den patriarkala hegemonin. Av den anledningen är intervjun med Veronikas före 

detta sambo - en cis-man, betydelsefull att analysera. Likaså är Kiras ambivalenta förhållande 

till patriarkatets högborg i Ryssland, den rysk-ortodoxa kristna kyrkan. 

 

5.3	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
 

Kvalitativa studier som min egen, där analysen bygger på tolkning av sociala och kulturella 

föreställningar och sedvänjor, är förenad med en viss akademisk osäkerhet (Østbye et al.  

2004, s. 69). Dels beror det på att tolkningar generellt sett är amorfa och dels på att det kan 

vara svårt för forskaren att ställa sig utanför sin egna sociokulturella kontext (Ibid., s. 64f). Av 

den anledningen anser författarna av Metodbok för medievetenskap det extra angeläget att de 

metodologiska verktygen väljs ut efter materialet och en hög definitionsmässig validitet 

eftersträvas (Ibid., s. 63). Kvantitativa studier tenderar, enligt dem, att hålla hög reliabilitet, 

medan kvalitativa utmärker sig i hög definitionsmässig validitet (Ibid., s. 40f). För min studie 

har jag matchat ett politiskt laddat material med en lika politisk metod, samt en 

utkristalliserad teoretisk begreppsvärld. Fairclough poängterade risken med moraliskt 

fördömande vid en kritisk diskursanalys, som är viktig att hålla i åtanke.  
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5.4	  Material	  	  

5.4.1	  I	  am	  Jazz	  
 

I centrum för I am Jazz står 15-åriga Jazz Jennings, boendes i Florida och som ska börja 

gymnasiet nästa år. Hon är sedan tidigare är något av en medial personlighet, i det att hon 

redan som liten uppmärksammats av tv legender som Barbra Walters och Oprah Winfrey och 

att hon är aktiv på YouTube. Som McInroys och Craigs studie påvisade är YouTube en vital 

plattform för många ungdomar i hennes situation. I serien om hennes liv får tittaren bekanta 

sig med Jazz’ familj: mamma Jeanette och pappa Greg, bröderna Sander och Griffen, systern 

Ari, samt mormor Jacky och morfar Jack. Efternamnet Jennings är ett pseudonym som 

familjen valt av säkerhetsskäl, förmodligen också för att de är av judisk börd (Amato, 2015, 

Duca, 2016). Jazz utgör således en dubbel minoritet i samhället, vilket ökar hennes utsatthet 

ytterligare – inte helt olikt rollfiguren Uniqe i Glee som Sandercock tar upp i sin studie. 

 

I I am Jazz följer kameran med överallt, där klipp från vardagen varvas med intervjuer med 

Jazz och de som står henne nära, mestadels familjen men även hennes bästa vänner. Miljöerna 

som hon vistas i är hemmavid, hos läkaren, på köpcentrum, bland vänner och i bilen. Första 

avsnittet, betitlat All About Jazz, inleds med en introduktion av Jazz och hennes familj. Hon 

och föräldrarna intervjuas ingående om hennes transstatus och hur de handskats med den. Lite 

senare får morföräldrarna komma till tals. De verkar ha svårare att relatera till sitt barnbarn i 

egenskap av transperson. Handlingen som vävs in bland dessa samtal kretsar huvudsakligen 

kring att Jazz ska ha ett pyjamasparty med sina vänner. Utöver det inkluderas ett läkar- och 

café besök med mamman, där Jazz blir utsatt för ett verbalt transfobiskt överfall. 

 

Jazz’ kändisskap och betydelse för transpersoners kamp behandlas detaljerat i mitten av 

säsongen, i det femte avsnittet kallat Am I Doing the Right Thing?. Hon har skrivit en 

biografisk bok, vilken ska signeras på ett event som anordnats av en bokhandel. Eventet är 

välbesökt och Jazz filmas samtala med beundrare. Första säsongen avslutas med avsnittet 

Baby Jazz Is Growing Up, i vilket Jazz pratar med sina vänner om hur hon exkluderas från 

sociala sammanhang i skolan och svårigheterna med att träffa killar. För att råda bot på detta 

vill hon arrangera en avslutningsfest (från högstadiet) hemma - ett förslag som föräldrarna 

initialt är tveksamma till. Den blir trots detta av och i slutscenerna dyker en pojke upp som 

uttryckt intresse för Jazz, men som hon inte tidigare träffat. De konverserar och en ny vänskap 

inleds.  
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5.4.2	  TransReality	  
 

Ungdomarna i TransReality är några år äldre än Jazz. Huvudpersonen Kira studerar psykologi 

på ett universitet i Moskva. Det är statistiskt sett under den här perioden i livet som de flesta 

transpersoner börjar leva ut sin sanna könsidentitet, även då det på senare år, troligen 

beroende på ökad medial synlighet och i med det förståelse, skett i allt yngre ålder (Pomerlou 

2012, s. 86, Martínez-San & Tobias 2016, s. 22). Säsongen inleds med en fotosession, där 

Kiril – numera Kira, och Stas, efter att ha stått modeller, lär känna varandra. Jag väljer att 

använda kvinnligt pronomen för Kira trots att hennes omgivning i två utav avsnitten här 

uteslutande refererar till Kira som man, eftersom hon under seriens gång genomgår ett 

medicinskt könsbyte och får mot slutet också sitt juridiska kön ändrat. Ett manligt pronomen 

vore således olämpligt.  

 

Kira berättar om hur hon nyligen blivit illa misshandlad av sin bror och hamnat på sjukhus 

efter att ha kommit ut som transperson för sin familj. Hon har nu ändå bestämt sig för att åka 

hem till föräldrarna i hopp om att försöka reda ut situationen. Som buffert tar hon med sig sin 

bästa vän Maria och tillsammans åker de tåg till Kiras hemstad, vilken mer liknar en by. Efter 

ett varmt välkomnande, pratar Kira ut med sin mamma om det inträffade. Mamman försvarar 

inte broderns handling, men lägger ändå ansvaret på Kira för att hon provocerat honom.  

Avsnittet rundas av med att Kira besöker sin gamla skola samt stadens kyrka, som betytt 

mycket för henne. Prästen ska ha varit ett stöd när hon under uppväxttiden var gravt mobbad 

och osäker på sin könsidentitet. 

 

Sex avsnitt senare har mamman börjat vänja sig vid tanken på Kiras könsidentitet och 

kommande könskorrigering. I öppningsscenerna visas de ha en picknick i solnedgången, där 

den konservativa mamman uppmanar Kira att gå till kyrkan för att bikta sig och be om ett om-

dop efter operationen, eftersom hon anser den utgöra en pånyttfödelse. Kira är tveksam till 

förslaget, men för att vara till lags går hon dit – bara för att i nästa scen bli utkastad ur Guds 

hus av prästerna. Avsnittet fortsätter därefter med att introducera Valeria, seriens enda 

transman. Han har sedan barnsben känt sig som kille, men saknar medel för adekvat 

transvård. Trakasserad av sin kriminelle bror och militära pappa, flyttade han från Kursk till 

Moskva för att vara närmare sin syster. Där bor han med sin flickvän, som försörjer honom 

medan han satsar på en karriär som rapartist. Fokus läggs sedan om till seriens andra 

huvudperson, Kiras vännina Veronika. Hon presenteras som framgångsrik och elegant, med 
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stort stöd från sambon Aleks och sin familj. Mamman är med henne överallt och har i tidigare 

avsnitt samtalat med Kiras mamma om vikten av att acceptera sin dotter. Veronika är 

dessutom döv, men använder sällan teckenspråk utan läser läppar och pratar. I det sjunde 

avsnittet har hon bestämt sig för att ställa upp i en internationell skönhetstävling för 

transkvinnor som hålls i Thailand, med motiveringen att visa världen hur bra det är att leva i 

Ryssland som transperson.  

 

TransReality avslutas med att Veronika kommer på Aleks med att vara otrogen mot henne, 

varpå hon kastar ut honom i en dramatisk och obehagligt våldsam scen. Hem- och arbetslös 

går han i intervjun som följer till verbalt angrepp mot homo- och transpersoner. Veronika 

tröstas av sin mamma. Kiras mamma anordnar en familjemiddag för att fira att 

könskorrigeringen fullbordats och välkomna den nya dottern. Hennes ursprungliga inställning 

är som bortblåst och hon är numera Kiras största supporter. Tillsammans åker de i slutet till 

polishuset för att hämta ut Kiras nya identiteshandlingar efter att hennes juridiska kön ändrats. 
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6. Analys 

6.1	  TransReality	  
 

6.1.1	  Familjen	  och	  kyrkan	  	  	  
 

Redan inledningsvis beskriver Kira sig själv konsekvent som androgyn, men med avsikt att 

bli kvinna. Representationen visar på att hon starkt internaliserat den rådande hegemonins 

diskurs om vad som egentligen utgör ens könsidentitet, det vill säga könsorganen. Fram tills 

att hennes rättats till kirurgiskt är hon ett misslyckande och hot enligt den förhärskande 

ideologin. Att utmana den patriarkala hegemonin är lika med att utsätta sig själv för livsfara, 

vilket statistiken över mördade transpersoner klart bevisar. Därför är det föga förvånande att 

hon misshandlas av sin bror. 

 

I scenerna som skildrar Kiras studentboende berättar hon om hur ensamt det kan vara. Hon 

delar lägenhet med fem unga män, efter att föreståndaren för boendet nekat henne kvinnliga 

rumskamrater på grund av att hon anses vara en man. Kira verkar inte ha ifrågasatt 

motiveringen, utan tagit den för given. Medan hon diskar framför kameran, berättar hon i det 

överlagda ljudspåret att hennes manliga rumskamrater delar liknande intressen som hon inte 

gör. Hon brukar därför sitta för sig själv med sin dator. Det konnotativa bildspråket som 

används i sekvensen är ett bra exempel på genus som något performativt, där ett av Kiras 

intresse insinueras vara hushållsarbete. Enligt patriarkal ideologi är detta kvinnliga 

arbetsuppgifter. Det är även starkt stereotyp skildring av kvinnlighet. Diskursen är således att 

Kira är kvinnlig av sig, men är inte kvinna nog att dela rum med andra kvinnor. De hormoner 

som hon packar ned i väskan inför sin resa hem räcker inte för att ändra på detta.  

 

Väl hemma har Kira och hennes mamma en lång diskussion om läget i familjen efter 

misshandeln. De filmas i soffan i vardagsrummet, en ganska intim miljö, vilket är i enlighet 

med den dokumentära reality genren, som uppmuntrar emotionella konfrontationer. Mamman 

försöker förklara sin sons dåd med att han bara ville hjälpa Kira att sansa sig. Hon fortsätter 

att beklaga sig med att han efter det inträffade bestämt sig för att inte skaffa fler barn eftersom 

han är rädd att Kiras tillstånd är genetiskt överförbart. Brodern är i sammanhanget 

frånvarande, men används i mamman berättelse för att radikalt omtolka våldshandlingen i 
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enlighet med den sociokulturella praktik som Kira och hon är en del av. Modaliteten är 

anklagande, och ingen av orden uttrycker oro för dotterns välbefinnande. Söner premieras i 

den patriarkala ideologin. Aggression är enligt den ideologin ett helt acceptabelt sätt att 

utsätta oliktänkande för, vilket Pride parader i Ryssland och Östeuropa i övrigt visar på. 

Biologin tas upp som den enda förklaringen till kön. Det pågår här en sorts interdiskursivitet i 

texten: den religiösa och den (pseudo)naturvetenskapliga diskursen, om kön. Det går endast 

att vara det ena eller det andra, baserat på personens biologiska kön, vilket sanktioneras av 

kyrkan. Denna snäva definition omöjliggör andra tolkningar och kullkastar fakta och teorier 

om intersexualitet, genus och könsidentitet. Kiras mamma ber henne besöka kyrkan för 

vägledning. 

 

I sin promenad genom den lilla staden besöker Kira sin gamla skola, och berättar om hur 

gravt mobbad hon var under hela uppväxten. När hon som tonåring funderade att ta livet av 

sig tog hennes enda skolkompis henne till kyrkan. Ett samtal med en präst fick henne på 

bättre tankar och att besöka kyrkan dagligen blev en hjälp i vardagen. Just den här sekvensen 

är både modalt och representativt motsägande, eftersom det hon uppger på plats skiljer sig 

från det hon berättar i intervjun som klippts in i. Medan hon vandrar runt hävdar hon sig ha 

slutat bry sig om mobbarnas påhopp efter årskurs sju, medan hon i intervjun bekänner ett 

självmordsförsök. Här överensstämmer återigen mitt material med internationell statistisk, 

gällande suicidrisken för transpersoner. Trots kopiösa mängder rengöringsmedel och piller 

klarade hon sig helskinnad, något som hon tillskriver högre makter. Denna utsaga förankras i 

bildmaterialet föreställande olika delar av en kyrka, först en besmyckad ikon följt av det 

storslagna förgyllda korset på en utav kupolerna.   

 

När hon i slutet av avsnittet kommer till kyrkan är den till hennes förvåning stängd. Det är 

ingen hemlighet att Putins regering samarbetar med den rysk-ortodoxa kyrkan, vars ideal han 

påstår sig försvara. Att Russia Today har valt att lägga den filmsekvensen sist är knappast en 

tillfällighet med tanke på den ideologi som kyrkan driver. Präster har tidigare uppviglat 

demonstranter mot Pride parader och uttalar sig ofta hatfullt om hbtq befolkningen. Kira 

ståendes ensam ute i kylan framför kyrkans låsta port är ett syntagm som träffsäkert fångar 

upp den sociokulturella praktiken. 

 

Denna upptagenhet med den rysk-ortodoxa kyrkan bibehålls i mitten av säsongen, när Kiras 

mamma ber henne döpa om sig. I samtalet förhåller sig mamman till Kiras kommande 
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könskorrigering som en kroppslig pånyttfödelse, som i linje med tidigare religiös diskurs bör 

bekräftas av prästerna. Här skönjs dock en viss intertextualitet, då reinkarnation inte är del av 

den rysk-ortodoxa idétraditionen, utan associeras mer med österländska andliga läror. Den 

starkt närvarande religiösa diskursen pekar tillbaka på den sociokulturella praktiken och de 

värden som är viktiga för Ryssland. Kira är väl medveten om dessa och uttrycker i en kort 

intervjusekvens sin reservation till att kontakta kyrkan igen, men väljer att trotsa sin egen 

visshet för att behaga sin mamma. Sista delen av intervjuns ljudklipp förankras i skakiga 

bilder av ett kyrktorn vars klocka slår illavarslande. Kiras farhågor besannas när hon strax 

senare i scenerna från en kyrka blir utkastad efter att ha blivit kallad för en vederstygglighet. 

Modaliteten är fientlig och ger bevis på den sortens våld som transpersoner utsätts för.  

 

6.1.2	  Social	  utsatthet	  kontra	  priviligierad	  verklighet	  
 

Kiras pärs efterföljs av Valerias, seriens enda transkille. Hans roll i serien är förpassad till 

periferin och förekommer endast i två avsnitt, vilket är i linje med McInroy och Craigs studie 

om tendensen att i media osynliggöra transmän. Transkvinnor utsätts för större fascination av 

samhället än vad transmän gör, vilket är ett mönster som TransReality följer. Förskjuten av 

sin familj har han endast kontakt med sin syster, som i detta avsnitt kommer på besök. 

Omedelbart efter att ha hälsat på varandra ifrågasätter systern Valerias klädval, som består av 

en blå träningsoverall med matchande keps. Modaliteten är en blandning av förvåning och 

upprördhet. Hon undrar varför inte Valeria dagen till ära kunde ha klätt sig i kjol och 

högklackat, vilket är en anmodan till performativitet. Presuppositionen här är att personer med 

biologiskt kvinnligt kön inte ska försöka anamma traditionellt patriarkala paradigm som blåa 

säckiga träningskläder. Systern hävdar sig i en personlig tête-à-tête med kameran att acceptera 

Valeria som han är, medan representationen av denna påstådda acceptans – det vill säga de 

ord som står ut, är direkt självmotsägande.  

 

Lika självmotsägande är Veronika Svetlova, en av Kiras bästa vänner, som försäkrar tittaren 

om att den mediala bilden av Ryssland är förvrängd och att homo- och transfobi inte alls 

existerar i samhället. Det går stick i stäv med både Kiras och Valerias erfarenheter samt den 

politik som Putin för. Hennes utsaga kanske går att förklara med att Veronika verkar tillhöra 

överklassen och därför är förskonad den sortens problematik. Butler - och Lazar med henne, 

menat att klass samverkar med genus, etnicitet och sexualitet i identitetsskapandet, vilket 
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Veronikas inställning ger prov på. Paradigm för flärd, såsom perfekt lagt hår och makeup, 

märkeskläder och smycken, samt ett spatiöst eget kontor konstruerar syntagmet för en 

glamorös tillvaro. Att Veronika ställer upp i en modelltävling för transkvinnor antyder att hon 

är en del av nöjesbranschen, som är mer accepterande än samhället i övrigt. Av den 

anledningen är det enkelt att bortse från den representation av Ryssland som hon önskar 

förmedla. Dessutom drabbas hon personligen av transfobi i sista avsnittet, när hon kastar ut 

sin sambo efter att hon kommit på honom med att vara otrogen. I dramatiska scener visas 

Veronika packa ner hans saker i väskor för att sedan konfrontera honom vid dörren när han 

återvänder hem. Modaliteten är aggressiv och de visas knuffa runt varandra i hallen, något 

som är obehagligt att beskåda. Samtidigt uppstår frågan ifall scenerna är regisserade, vilket i 

syfte att väcka intresse är vanligt för genren. Oavsett om det är det eller inte, finner jag här i 

likhet med Anna McCarthy uttryck för modernt politiskt våld, närmare bestämt det som inom 

transfeminismen benämns transmisogyni. Även om cis-kvinnor misshandlas av sina män, tror 

jag personligen inte att någon av dem skulle gå med på att filmas i akten. Våld i nära 

relationer brukar vara medialt tabubelagt. Presuppositionen är att hon i egenskap av 

transkvinna egentligen inte är kvinna och att det legitimerar våldsskildringen. I intervjun som 

följer utanför byggnaden säger han sig vara lättad över att lämna henne och att han behöver en 

riktig tjej, det vill säga en cis-kvinna. Att umgås med homo- och transsexuella är ingenting för 

honom, menar han, eftersom han själv är normal. Diskursen om vad som anses normalt 

omfattar uteslutande heterosexuella cis-personer, som i sig är i linje med den sociokulturella 

praktik som Ryssland offentligt utövat under de senaste åren. Definitionen av normal är även 

en presuppositionen i det här fallet.  

 

6.1.2	  Åter	  till	  Kira	  
 

Hemma hos Kira sluts cirkeln med ett firande av hennes nya jag. Det är inte bara hon själv 

som genomgått en transformation, utan också hennes mamma. Från att ha varit en 

förespråkare för den rådande sociokulturella praktiken, är hon numera något av en 

transaktivist - med ryska mått mätt. Det är på hennes initiativ som familjen samlats till fest. 

Hon förebrår sina två andra barn för att inte vilja umgås med Kira, i synnerhet systern. Denna 

i sin tur anklagar Kira för att nästan åsamkat mamman ett nervöst sammanbrott och uppger 

sig själv vara obekväm med Kiras transidentitet. Det är en märklig ideologisk och 

interdiskursiv maktkamp mellan en äldre och en yngre generation, där den förra paradoxalt 
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nog står upp för en modernare syn på samhället. Upprörd av systerns känslokyla, börjar Kira 

gråta. Återigen premieras emotionella konfrontationer. Besvärat ber brodern sina 

familjemedlemmar att reda ut situationen privat, vilket dämpar den hätska stämningen. Att 

han gör detta går att betrakta som ett stilbrott för genren. Det visar också på den makt som 

män har och den patriarkala diskursen om att de till skillnad från kvinnor inte är emotionellt 

styrda. Kira skålar för sin mamma och tackar henne för stödet.   

 

6.2	  I	  am	  Jazz	  
 

6.2.1	  Jazz	  
 

Redan i början av serien märks skillnader från TransReality i sättet som Jazz presenterar sig 

själv. Där Veronika stereotypt introducerar sig som en kvinna som varit man och Kira som en 

androgyn man, berättar Jazz att hon bland annat är tonårstjej, fotbollsspelare, konstnär, en bra 

vän och slutligen också att hon är transgender – något som hon är stolt över. Representationen 

är I am Jazz både bredare och mänskligare – mindre stereotyp helt enkelt, där fokus från det 

som skiljer henne från andra tonårstjejer till en viss grad suddas ut. Dock är hon liksom 

Veronika omgiven av eleganta paradigm, som ger uttryck för ett syntagm av övre medelklass. 

Hon talar till kameran från en djup sandfärgad soffa, omgiven av stora kuddar i guldigt och 

glansigt material, med ett prydligt arrangerat bord i bakgrunden beläget bakom en vid öppen 

dörr. På bordet står familjefoton i olika storlekar som kan antas symbolisera att hon står sin 

familj nära, men också en förespegling om vad publiken kan förvänta sig ta del av under 

seriens gång.   

 

I intervjun med föräldrarna som följer kort därefter redogör de om Jazz livshistoria. Hon är 

den yngsta av fyra syskon, som utgörs av en äldre syster och ett par tvillingbröder. Pappan 

uppger ha glatt sig åt ytterligare en pojke, att kunna sporta och ha roligt med. Denna typ av 

patriarkala diskurser genomsyrar serien som helhet, där det görs signifikanta åtskillnader 

mellan män och kvinnors liv. Den äldre systern konfronterar till och med pappan i det femte 

avsnittet med att föredra sönerna och vara mindre närvarande i döttrarnas liv. Att Jazz 

intresserade sig för det som traditionellt anses vara kvinnligt, såsom smink och kläder, redan 

innan hon knappt börjat gå, var en tidig indikation på att hon var på väg att korsa dessa 

distinkta könsgränser. Morfadern upplevde Jazz förkärlek till rosa som stötande, vilket visar 



	   30	  

på hur djupt rotad könskodningen av tecken är och avslöjar samtidigt patriarkalt traditionella 

diskurser om genus. Som tvååring frågade hon sin mamma vid ett tillfälle när den goda fen 

skulle komma och förvandla hennes penis till en vagina, vilket resulterade i att föräldrarna tog 

henne till läkaren. Mamman förklarar deras reaktion med att hon inte tyckte att Jazz beteende 

var normalt och hade svårt att relatera till det. Återigen dyker ordet ”normal” upp i en 

oppositionell relation till transpersoners identitet, som följdriktigt tas för givet är fel och 

oönskat. Därför är det knappast förvånansvärt att mamman tvingade Jazz till att klä sig som 

pojke – en sorts forcerad performativitet, för att komma ifrån risken att stigmatiseras. Detta 

blottlägger den sociokulturella praktiken och hur den patriarkala hegemonin tar sig rätten att 

definiera transpersoners kroppar. Modalt uttrycks den sorg som mamman upplevde då, över 

att ge upp tanken på en son och samtidigt mötas av total oförståelse av omgivningen.  

 

Ett drygt årtionde senare har hela familjen accepterat Jazz för den kvinna hon är. I andra delen 

av första avsnittet visas Jazz och hennes mamma ha en ”tjejdag” tillsammans, där de provar 

smink och fikar. Representationen av kvinnor är här ganska stereotyp, med sin betoning på 

patriarkala diskurser kring könsroller enligt vilka kvinnor definieras samt rangordnas efter sin 

skönhet. Kontentan är att sminket är väsentlig del av vad det innebär att vara kvinna. 

Mamman nämner att hon redan i Jazz ålder använde mycket smink för att dra till sig killarnas 

blick. Medan de sitter på uteserveringen och pratar, passerar två unga män förbi och kallar 

Jazz för ”tranny freak”. ”Tranny” är en nedsättande förkortning av transgender, transsexuell, 

samt transvestit som kombinerats med ordet ”freak”, i det här fallet mest adekvat översatt till 

”missfoster”. Det är en obehaglig situation som uppstår, men Jazz visar större sinnesnärvaro 

än sin mamma, vilket hon förklarar med att hon vant sig vid verbala påhopp på grund av sin 

könsidentitet. Mamman är synligt upprörd och i en kort inklippt intervjusekvens uttalar hon 

sin oro för att Jazz ska utsättas för våld, precis som så många andra i hennes situation. Den 

sociokulturella praktiken gör sig påmind, i hur de som står utanför normalitetsdiskursen är 

värda att behandlas. Själva scenen på kaféet kan likt Veronikas konfrontation med sitt ex 

verka iscensatt, för att framkalla dramatik och på sätt hålla kvar tittarens uppmärksamhet. 

Men det är även ett av greppen som reality tv genren ofta använder sig av, att rekonstruera 

händelser. I det här fallet handlar det inte om rekonstruktion av en specifik händelse, utan en 

symbolisk representation av de påhopp som Jazz utsätts för i sin vardag. 
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6.2.2	  Medial	  synlighet	  	  
 

Halvvägs in i säsongen behandlas Jazz berömmelse samt stora betydelse för barn och 

ungdomar i hennes situation, särskilt för dem, som hon själv uttrycker det, saknar det stöd 

från familjen som möjliggjort hennes eget förverkligande. Jazz har gett ut en bok och har 

förutom flera tv framträdanden en egen YouTube kanal. Enligt McInroy och Craig studie är 

de digitala medieplattforma av särskild signifikans för unga transpersoner, där de kan 

interagera med och ta del av varandras verklighet. Avsnittet kretsar främst kring en 

boksignering av Jazz biografiska bilderbok på en bokhandel, där hon får tillfälle att träffa sina 

läsare och beundrare. Men att vara känd har flera avigsidor, något som både Jazz och hennes 

mamma upprepat uttrycker oro för. Mamman ängslas över att hon pressar sin dotter för hårt 

och för den utsatthet som ökad exponering innebär. Jazz är rädd för att vara otillräcklig och 

kanske inte alls förtjäna sin berömmelse eller roll som representant för transfrågor. Trots en 

överlag glamorös tillvaro hänger en modalitet av nervositet över deras vardag, som partiellt 

pekar på på den splittrade sociokulturella praktiken i USA där transpersoner medialt 

omfamnas men ifrågasätts politiskt, som till exempel att i lag förbjuda dem från att använda 

offentliga toaletter som matchar deras könsidentitet. 

 

Boksingeringen är en succé, där Jazz får många lovord om hur hennes aktivism och boken i 

synnerhet hjälpt andra unga transpersoner samt deras familjer att förstå sig själv och skapa 

bättre förutsättningar för deras framtid. Jag skulle själv vilja påstå att även Jazz egen tv show 

är en sorts aktivism i det att den genom sin representation av henne bidrar till en utvidgning 

av normalitetsdiskursen. För att hänvisa till Laurie Ouellette, samt i viss mån till Skegges och 

Woods, menar de att reality tv har en förmåga att förändra den sociokulturella praktiken med 

sin gestaltning av klass, kön och etnicitet och på sätt bryta tidigare stereotypier. Ett bevis för 

detta är Jazz möte med ett ”fan”, en betydligt äldre transman som säger sig se upp till henne 

eftersom hon spelat en avgörande roll för hans egen självacceptans. Specifikt säger han att 

hon hjälpte honom att normalisera de känslor som han hade om sin egen könsidentitet och 

realiseringen av denna. Han tillägger också att hans föräldrar enklare förstod hans situation 

efter att ha sett Jazz på tv, som de själva beskrev som normal. Till skillnad från tidigare 

användning av ordet normal, begagnas det i det här sammanhanget inkluderande av 

transidentiteter. Det i sig styrker teorin om reality tv:s inverkan på samhället, där dess styrka 

ligger i att den är så pass lättillgänglig. 
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6.2.3	  Om	  relationer	  till	  det	  motsatta	  könet	  
 

Från normal till norm, dyker ordet upp i säsongens sista avsnitt, i en diskussion kring 

middagsbordet mellan Jazz mamma och hennes föräldrar. Problematiken som avhandlas är 

Jazz kärleksliv, vilket är relevant då hon nu är i den åldern då intresset för killar gradvis 

tilltar. Morfadern undrar ifall inte en kille som öppet visar intresse för Jazz måste vara lite 

udda, då han måste våga trotsa grupptrycket. Förvånat stammar mamman fram att en sådan 

kille nog står utanför normen. I fragmentariska intervjudelar, som alltjämt kläms in emellan 

scenerna vid middagsbordet, förklarar Jazz mamma att hon är orolig för att dottern ska hamna 

utanför när hennes vänner börjar träffa killar. Det görs ett antagande om att Jazz skulle vara 

mindre åtråvärd för att hon är transgender. Implicit är normen heterosexuell och cis-könad. 

Följaktligen är det knappast överraskande att Jazz som ung person internaliserat detta, när hon 

pratar till tittaren om hur utfryst hon känner sig av killarna i skolan. Att vara transgender, 

påpekar hon, är en fysisk egenskap som hon inte kan ändra på. Hennes ord överensstämmer 

med Lazars kritik av Butlers performativitetsteori, som hon menar inte tar hänsyn till 

empiriska och materiella aspekter av identitet och maktförhållanden.  

 

Den äldre generationen visar sig ha fel när en välanpassad kille, vid namn John, uttrycker 

intresse för Jazz. Hon får reda på det via sina vänner, som tillägger att han skrivit om henne i 

ett skolarbete om personer som han beundrar. Tjejgänget diskuterar strategier för hur de ska 

kunna träffas och kommer fram till att Jazz borde anordna en fest för att fira avslutningen på 

årskursen. Modaliteten hos föräldrarnas reaktion till förslaget är initialt återigen oro, men de 

går med på det. Oron de känner bottnar i att Jazz håller på att växa upp och att de kommer ha 

allt svårare att beskydda henne. Den erfarenheten är universell och kan vara tuff för vilken 

förälder som helst, men är enligt de särskilt svår när det gäller ens barn som är transgender 

och därför extra utsatt. Däremot är de positivt inställda till John och att han är inbjuden till 

firandet.  

 

Inför festen åker Jazz på en shoppingrunda med sin mormor. Denna säger i en inklippt 

intervju att hon aldrig ens i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig, när hon föddes, att hon en 

dag skulle handla klänningar åt sin yngste dotterson. Representationen via diskurser de 

framför visar genomgående på att den äldre generationen har svårigheter med att ta till sig en 

mer varierad syn på könsidentiteter, men att de enträget försöker anpassa sig. Båda 

morföräldrarna uppger att de fått kapa en hel del vänskapsband på grund av den oförståelse de 
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möttes av i och med att Jazz övergång. Jazz’ generation verkar emellertid mer accepterande 

överlag och hennes fest är välbesökt. Dock är det väldigt få killar som kommer dit. Det kan 

bero på patriarkala och transmisogyna diskurser kring könsidentitet och tvånget att ge efter 

för grupptrycket för att passa in i normen, men lika gärna också på att ungdomar i den åldern 

är tafatta i sina relationer till det motsatta könet. En av Jazz vänner förklarar det med att hon 

väldigt sällan pratar med killar och inte känner så många. John anländer något försenad, i 

ytterligare ett konstgjort spänningsmoment. Jazz föräldrar är lyriska, medan hon själv är mer 

dämpad. Från sin soffa berättar hon för kameran att hon ser framemot att lära känna John 

bättre och de två visas sedan samtala med varandra. I slutscenerna, sittandes med sina bästa 

vänner vid poolkanten, förklarar Jazz att hon inte vill rusa in i något förhållande med första 

bästa kille som visar intresse för henne, men att John är trevlig och att de kommer hålla 

kontakt.   
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7. Slutsatser och diskussioner 

Vad som framkommer av min analys är att TransReality trots sin till synes positiva 

porträttering av transpersoner är djupt färgad av Putins politiska ideologi och den patriarkala 

hegemonin. Det saknas språk att tala om genus och könsidentitet. Kira är lika mycket kvinna 

före som efter sin könskorrigering, men samhället hon vistas i tillåter inte den sortens 

resonemang. Utan en egen diskurs osynliggörs Rysslands transbefolkning och utelämnas 

skoningslöst åt den hegemoniska ideologin. Som motpol visar Jazz på ett betydligt mer 

nyanserat sätt att uttrycka och relatera till olika former av könsidentitet, även ifall de 

underliggande diskurserna kring könsnormer och normalitet är förvånansvärt traditionella. I 

de sammanhang där användningen av normalitetsdiskursen är inkluderande av transpersoner, 

handlar det främst av de individer som - i likhet med Jazz, bäst emulerar den traditionella 

binära könsnormen, det vill säga det krav på ”passing” som samhället ställer. Det åsidosätter 

de transpersoner som står utanför denna och inte är alls är ”passing”.  

 

Vidare avgörs inte Jazz könstillhörighet av ett kirurgiskt ingrepp, som i Kiras fall. Hennes 

läkarbesök dokumenteras kortfattat genom serien, och illustrerar huvudsakligen hur det ter sig 

att vara fången i en kropp som inte överensstämmer med ens könsidentitet. Detta kan kopplas 

till Lazars poäng om fysiska erfarenheter. Jazz började redan innan hon ens kunde tala visa 

vem hon var genom att uttrycka sig med hjälp av de tecken som associeras med kvinnlighet. 

Hennes och de andra ungdomarnas livshistorier motsäger till en viss del Butlers 

performativitetsteori och visar på att verkligheten är mycket mer mångfacetterad. Från ett 

transgender studies perspektiv är båda serierna i varierande grad tämligen progressiva i sin 

porträttering av transpersonerna, i det att de lyckas hålla isär sexualitet, biologiskt kön och 

könsidentitet. 

 

Till skillnad från sina ryska motsvarigheter – i synnerhet Veronika, visar Jazz att hon är mer 

medveten om sin omvärld. Hon inser att hennes tillvaro är priviligierad och att verklighet är 

långtifrån densamma för andra transpersoner. Även i sin lyckligt lottade kontext är Jazz inte 

immun mot den fientlighet som omvärlden gärna utsätter transpersoner för, vilket bekräftas av 

befintlig statistisk. Att Veronika på fullaste allvar menar att Ryssland är homo- och 

transvänligt är inte bara ett uttryck för Russia Todays roll som propagandamaskin, men visar 

också, som nämnt, på en klasskillnad. TransRealitys huvudperson, Kira, men även Valeria 
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motbevisar i samma avsnitt hennes utsaga, men de tillhör olika skikt inom medelklassen. De 

saknar således tillgång till det kulturella och ekonomiska kapital som fodras för acceptans.  

 

Uppenbart är dock, vilket är gemensamt för både öst och väst, att sunda nära relationer är 

väsentliga för unga transpersoners framgång och överlevnad. Jazz familjs stöd har möjliggjort 

för henne att förverkliga sig själv på mer än ett plan. Och trots sina ursprungliga dubier följer 

Kiras mamma med henne på resan till juridiskt könsbyte och blir på vägen en sorts kämpe för 

sin dotters rättigheter. Valeria däremot, vars familj trakasserar honom och den enda systern 

som uppger sig stödja honom ihärdigt ifrågasätter hans könsidentitet, har betydligt svårare 

med att vara sig själv. Till skillnad från Kira, som tillhör liknande samhällsskikt, framställs 

han som outbildad, vilket ytterligare bidrar till hans redan utsatta situation.  

 

Det är också relationerna som problematiseras, istället för transpersonerna själva, vilket 

förmodligen inte hade varit fallet för tio år sedan. Seriernas huvudpersoner framställs i 

huvudsak som mogna och välanpassade individer, som är starka nog att stå emot de fördomar 

och förtryck som samhället utsätter dem för. Relationerna representerar särskilt i TransReality 

den sociokulturella praktiken, i hur Kiras blir misshandlad av sin bror, utfryst av systern och 

sina rumskamrater. I I am Jazz är detta mindre påtagligt eftersom hennes familj är så pass 

accepterande och fungerar som en skyddande mur runt henne, men den patriarkala hegemonin 

med sin transfobi/misogyni skönjs tydligast i intervjuerna med morföräldrarna och hennes 

interaktion med pojkar i hennes egen ålder. 

 

Serier som I am Jazz och TransReality visar på att reality tv faktiskt kan bidra till en ökad 

förståelse och följaktligen större acceptans av minoritetsgrupper. Det är odiskutabelt att Jazz 

med sitt program och mediala närvaro säkerligen förändrat många transpersoners liv till det 

bättre. Som McInroy och Craig understryker är det den här typen av medialt material som 

unga transpersoner letar sig till, då de uppdiktade motsvarigheterna anses för stereotypa. Det 

finns förstås även i dessa porträtteringar stereotypa inslag, där personerna i TransReality 

säkerligen inte har lika stor kontroll över sin representation som Jazz har. Men faktumet att 

serierna överhuvudtaget producerats innebär att de har potential till att skapa ett mer 

accepterande samhällsklimat, eftersom utformningen är uppriktig och allvarsam.  

 

Genrens styrka ligger i att den är så pass lättillgänglig. Jag håller med Ouellette och Hill i 

deras poäng om att reality tv är för bred för att definieras som ett endimensionellt kulturellt 
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fenomen, utan att det med åren förgrenat ut sig i mer seriösa riktningar. Skaparna av 

TransReality skulle alternativt kunnat fokusera på Kiras könskirurgi och i större utsträckning 

utformat programmet efter den subkategori som handlar om transformationer, i likhet med 

The Biggest Loser eller The Swan, men har istället valt att skildra huvudpersonernas liv med 

en dokumentär ambition. Samtidigt går det inte att bortse från att båda programmen delar den 

fäbless för sensationalism som är så utmärkande för genren, där känslomässiga 

konfrontationer och utspel används i syfte att vidhålla tittarens uppmärksamhet. I det här fallet 

håller jag dock inte helt med det Skegges och Wood skriver om att stilgreppet fråntar 

autenticiteten från det som presenteras, utan snarare förstärker det. Däremot tycker jag som 

dem att scenerna besitter ett symboliskt värde i representationen av vardagen och att det i 

förlängningen kan skapa större medvetenhet om transpersoners sociala utsatthet.  

 

8. Förslag för framtida forskning 

Den kvalitativa ansatsen skulle kunna fortsätta användas i till exempel en studie om 

generationsskillnader bland transbefolkningen och medias representation av dem, genom att 

jämföra I am Jazz med I am Cait. Detta i syfte att utröna attityder till biologiskt kön, genus 

och könsidentitet som måhända inte kommer till tals i min studie, där huvudpersonerna är 

nästintill jämngamla. Ett annat angreppsätt vore att applicera ett tidsperspektiv genom att titta 

på TransGeneration, en dokumentär serie med inslag av reality tv från tio år sedan om en 

grupp amerikanska unga transpersoner i ungdomarna från TransRealitys ålder. Att jämföra 

den med I am Jazz kanske vore lämpligare, i och med att det kulturella sammanhanget är 

detsamma. Detta för att studera ifall genren och representationen av unga transpersoner har 

förändrats över tiden.  
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