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kretsar kring Skam, är för att när jag första gången såg serien upptäckte jag att ämnet sex 
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ABSTRACT  

Author(s): Therese Lundgren 

Title and subtitle (English): Skam, how sexy can it be? 

Language: Swedish 

Pages: 53 

The goal for this study has been to examine how sex is portrayed in the norwegian Webb and 
TV-series Skam. There has also been a discussion, from a theoretical point of view, about how 
the watchers are influenced. The reason for the study to gyrate around Skam it’s because when 
I saw the series the first time, I discoverd that the subject sex is a large part of the plot. Sex 
and it’s influence on people is something that I consider to be important to discuss. Especially 
when it’s content reaches that many teenagers.  
 
The most central theory for this study has ben multimodal discourse analysis, which has also 
been the method. To be able to examine the material further, the theory semiotics has been 
important. Concepts as denotation, connotation, scheme and codes has been the most used. 
Another important theory comes from the psychological field and it is called the triangular 
theory of love. It covers what people need to make a relationship work. Music is also a very 
important part of the show, therefore does this study include a theory that processes musics 
function for a story narrative in the media. The last theory is medialization together with the 
concept of transmedial storytelling which refer to the way the series is sets on many different 
platforms. 
 
The material for the study has been transcribed scenes from the series which include sex or 
conversations about sex. The most occuring sex scenes is with heterosexual couples but since 
the story is also about a homosexual couple, that type of sex is also represented. One of the 
main conversations between the characters is also about sex and their experiences from 
having it. The way sex is portrayed and discussed between the characters is important for 
young watchers learning and understanding for sex. The music in the series is a big part of 
how watchers perceives the sexscenes. It clarifies the non-verbal communication occurring 
between the two characters while they are having sex. How the series tells the story of 
different characters love life, is something educational and that can give teenagers 
understanding for the subject. The series becomes a counterweight for porn. Something that 
otherwise can have a big influence on what teenagers learns about sex. Since the series is 
displayed on different platforms it also becomes easier for teenagers to get inspired to live in a 
similar way as the characters live. 
 
 

 

Keywords: Skam, sex, multimodal discourse analysis, semiotics, transmedial storytelling, 
teenagers 
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1.   Introduktion    

Sex -  en viktig del i de flesta människors liv, och som har en inverkan på vårt välmående i 

större eller mindre utsträckning. Dessutom möter vi skildringar och anspelningar av sex i vår 

vardag, vilka också kan påverka oss på olika sätt. Vi får ständig information av olika slag om 

sex från medier. Vi kan få det genom tabloidtidningar som talar om vilken kändis som har 

haft sex med vem, eller så är det marknadsföring eller reklam som använder sig av sexuella 

anspelningar. Vi kan också få budskap och bilder om sex genom att vi ser på en film eller 

serie där huvudkaraktärerna har sex. Forskare har kunnat konstatera att ungefär en tredjedel 

av allt innehåll som visas i serier och tv-shower på något vis har kopplingar till sex (Eyal m 

fl., 2007). Sex utgör därför en stor del av de medier som vi konsumerar. Medier i sig är idag 

en av våra största informationsspridare och informatörer om det mesta i samhället (Ballam, 

Granello, 2011). Istället för att få information av kyrkan eller andra samhällsinstitutioner, fick 

vi i samband industrialiseringen under 1800-talet ytterligare ett sätt att få moralisk orientering 

eller förståelse för världen, nämligen genom medierna (NE.se, Massmedier, 2017; 

Livingstone, 2009).  Därmed är det också viktigt att undersöka vad det är för information som 

medierna sänder ut till mottagarna.  

 

Det som den här studien avser att undersöka är hur den populära norska webb-serien Skam 

väljer att porträttera just sex. När jag såg Skam för första gången reagerade jag på att den 

innehåller mycket sex. Därför blev jag intresserad av hur det är porträtterat och om vilken 

påverkan det har på tittaren. Speciellt eftersom seriens målgrupp är ungdomar. Dessutom 

tycker jag att portätteringen av sex är viktigt då det speglar hur invånarna i en kultur uppfattar 

ett fenomen. Vad jag definierar som sex, kommer att förklaras närmare längre in i studien. 

Skam sändes första gången denn 22 september 2015 och den handlar om ett gäng ungdomar 

bosatta i Oslo. Tittarna får följa deras liv i skolan och på fritiden. Tanken är att serien ska vara 

så nära verkligheten så att karaktärerna “... blir som våra vänner” (Palm, 2016). Serien 

lyckades med att engagera och fånga många tittare: ungdomar och unga vuxna från främst 

Norden, men även tittare från resterande Europa hyllade serien för att den kändes så äkta 

(IMDB.com). Anledningen till att studien ska studera Skam, är just för att den har fått en 

otrolig genomslagskraft, men också för att det är den första serien som använder sig av flera 

olika plattformar för att föra historiens förlopp framåt (NRK, Skam, 2015). Förutom att 

använda sig av klipp från kommande avsnitt som producenterna släpper på hemsidan varje 
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vecka har också varje huvudkaraktär ett eget Instagram-konto. Där kan fans följa serien under 

veckan mellan avsnitten. 

2.   Bakgrund    

2.1.   Vad  är  Skam?    

Skam är en norsk serie som kretsar kring ett gäng norska ungdomar som går på Hvartig 

Nissens gymnasieskola i Oslo (imdb.com). Serien består av fyra säsonger och under varje 

säsong får vi följa en huvudkaraktär inom samma kompisgäng (skam.p3.no). Huvudsakligen 

får vi följa ett tjejgäng som består av Eva (huvudperson säsong 1), Noora (huvudperson 

säsong två), Sana (huvudperson säsong fyra), Chris och Vilde. Dessa fem tjejer går i första 

klass på gymnasiet och förutom att de går i skolan festar de en del. Festandet i serien innebär 

alkohol, killar, sex och i de flesta avsnitt mycket drama. I säsong tre får vi följa karaktären 

Isak som är en bikaraktär under de tidigare säsongerna. Isak är en kille som håller på att 

undersöka sin sexualitet. Det resulterar i att han möter en kille som heter Even. De blir kära i 

varandra och får kämpa genom olika problem för att få vara tillsammans.  

 

Seriens skapare Julie Andem fick i uppdrag av NRK, norska motsvarigheten till SVT, att 

skapa en serie för tjejer på 16 år (Falden, 2016). För att skapa serien inspirerades hon av 

produktutvecklingsmetoden NABC (Falden, 2016). NABC står för: Need - behov, approach - 

tillvägagångssätt, benefits - fördelar, competition - konkurrens (Science park, 2017). För att ta 

reda på vad tjejer i 16-årsåldern vill ha i en serie, använde hon sig av korta intervjuer men 

främst djupintervjuer med norska ungdomar runt om i Norge (Falden, 2016). Intervjuer är 

också en av grundstenarna inom NABC, detta för att kunna få reda på vilka ämnen som 

ungdomar vill se i en tv-serie (Science park, 2017). Genom att ge ungdomarna det som de var 

intresserade av och brydde sig om, hoppades Andem på att kunna konkurrera mot de stora 

produktionerna i USA (Falden 2016). Det som Andem fann i sina intervjuer var att många av 

tjejerna hade prestationsångest och var rädda för att inte leva upp till olika krav som de 

upplevde (Falden, 2016). Frågan blev då hur kan de skulle kunna få fram den här känslan utan 

att skänka mer press till tittarna (Falden, 2016). Därför valde Andem att använda sig av grepp 

såsom självironi; det ledde också till att serien blev en blandning av sitcom, socialrealism och 

såpopera (Falden, 2016). 
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2.2.   Berättande  på  flera  plattformar    

Det som gör Skam unikt är att berättelsen utspelar sig på flera plattformar samtidigt 

(skam.p3.no). Förutom avsnitt som släpps veckovis, kan fansen följa de olika karaktärerna på 

det sociala mediet Instagram. Där postar då karaktären olika vardagliga bilder under veckan 

som fungerar som “teasers” för den kommande veckans avsnitt. På Instagram får fansen 

möjlighet att gilla och kommentera bilden precis som i verkliga livet. Dessa bilder publiceras 

även löpande på hemsidan under veckan tillsammans med bilder från meddelanden mellan 

karaktärerna och kortare filmklipp från kommande avsnitt. Inläggen på hemsidan kan fansen 

också kommentera och gilla. I sista säsongen publicerar även karaktärer så kallade vloggar på 

Youtube. Marknadsföringsplanen för serien var dessutom sådan att Julie Andem ville undvika 

traditionella lanseringsmetoder och bara sprida serien genom sociala medier (Falden, 2016). 

För det är på dessa olika forum som stor del av det sociala livet hos unga tjejer utspelar sig 

(Falden, 2016). På det viset ville producenterna skapa en känsla av realtid och att allt händer 

nu (Palm, 2016). Det är till och med så att serien spelas in kort innan som avsnittet ska sändas 

på grund av att de vill verkligen vill ha verklighetskänslan (Palm, 2016) Avsnitten är mellan 

20-40 minuter långa och sammanfattar veckan som huvudkaraktären har haft (IMDB.com).  

 

2.3.   Seriens  spridning  

Serien fick sitt första klipp på Skams hemsida den 22 september 2015 (NRK.p3.no, 2017). 

Sedan dess har den fått stort gensvar i resten av Europa. Genomslagskraften var till och med 

så stor att serien var tvungen att sätta en geoblockering på hemsidan för att NRK fick problem 

med musikrättigheterna när serien spelades utomlands (Eggum, Myrvang, 2017). Serien 

innehåller mycket musik och NRK p3 skapade i samband med att serien släpptes, en spellista 

på musikstreamingssajten Spotify som i skrivandets strund har ungefär 137 000 följare (NRK 

p3, Spotify, 2018).  På NRK:s hemsida för Skam var ungefär 50 procent av webbtrafiken i 

januari 2017 från Norge, 24 procent var från Danmark och 15 procent var från Sverige 

(Haimi, 2017). Ytterligare ungefär 10 procent var trafik från länder utanför Norden (Haimi, 

2017).  

 

Den 12 november 2017 gjorde Julie Andem ett uttalande på sitt Instagramkonto där hon 

presenterade att hon ska skriva den amerikanska versionen till Skam (Andem, 2017). Serien 

kommer då att heta Shame istället (Haimi, 2017). Hon säger att anledningen till att Nrk sålde 
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rättigheterna var för att ämnena psykisk ohälsa, sexuella trakasserier, och sexuell orientering 

som präglar Skam är så viktiga och behövs diskuteras bland ungdomar världen över (Andem, 

2017).  

 

Serien har också nått Kina. Den första januari 2017 omnämns serien “Xiuchi” eller Skam för 

första gången i den kinesiska tidningen Global Times (Svaar, 2017). NRK:s hemsida har varit 

blockerad i Kina sedan Liu Xiaobo fick ta emot Nobels fredspris 2010 (Svaar, 2017). Trots 

detta har kinesiska fans kopierat hela säsong 3 som handlar om Isak och Evens kärleksrelation 

och lagt upp på egna streaming-sajter (Svaar, 2017). Statistiken för sidorna har visat att varje 

avsnitt har ungefär 789 000 streams i genomsnitt under januari 2017 (Svaar, 2017). 

Kommentarerna som finns i anslutning till streamingsajterna är positiva; bra innehåll och att 

personerna gärna hade rekommenderat serien till andra (Svaar, 2017). Det finns även negativt 

och de säger saker som att de inte gillar norska eller att de inte får tid till att studera (Svaar, 

2017) Den kinesiska journalisten som skriver om Skam säger bland annat att serien har 

orsakat krångel runt om i hela världen, och att skolan där serien är inspelad har fått så mycket 

besök från turister att de måste stänga och låsa dörrarna (Svaar, 2017).  

3.   Mål  och  syfte  

Mitt mål med uppsatsen är att undersöka hur sex skildras i serien Skam. Jag vill ta reda på hur 

alla dessa kanaler som serien finns på skildrar sex och hur den kan skapa en påverkan på 

ungdomar. Syftet med studien är att skapa en större förståelse för hur vårt samhälle och vår 

kultur pratar om sex och vad det är för budskap som en sådan här serie försöker att förmedla, 

till ungdomar. Eftersom sexuell orientering är en av ämnena som Andem vill att serien ska ta 

upp, är det också viktigt att undersöka vad det är som förmedlas.  

4.   Forskningslucka  och  mål    

Uppsatsens bidrag till forskningen kring ungdoms-sex och TV-serier blir den första i sitt slag 

då ingen serie har använt sig av transmedialt berättande med hjälp av sociala medier tidigare. 

Genom att undersöka både sociala medier och själva innehållet i serien vill jag se vad det 

finns för sexuella aktiviteter och anspelningar i dessa olika forum. Genom att analysera 

porträtteringen och innehållet vill jag se vad det är för information och attityder kring sex som 

förmedlas till tittarna och hur det kan påverka, speciellt ungdomar.  
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5.   Frågeställning  

Här nedan presenteras frågeställningen som jag har utgått ifrån i min analys och diskussion i 

den här studien. 

1.   Hur porträtteras sex i serien Skam?  

2.   Hur kan detta påverka ungdomars syn på sex?  

3.   Hur portätteras sex i Skams olika sociala medier? 

 

6.   Forskningsöversikt  

6.1.   Sex  som  begrepp    

När jag har läst studier om vad som ska definiera begreppet sex kan det sammanfattningsvis 

sägas att begreppet är personligt präglat. En person som har försökt att förtydliga vad en sund 

sexrelation mellan två ungdomar är, är forskaren Dennis Fortenberry. Han kunde i sin studie 

från 2014 konstatera att sex är något som ska vara ömsesidigt och något som alla parter kan 

njuta av, snarare än något som är farligt. Det behöver inte heller vara det som vi idag kallar 

för samlag, alltså där det är en penis och vagina inblandat (Fortenberry, 2014). Det finns fler 

dimensioner till begreppet sex och ett sunt sexliv och ungdomar tar till sig kunskap och 

attityder om sex genom flera sociala interaktioner (Fortenberry, 2014). Dessa olika sociala 

interaktioner kommer att förklaras närmare under rubriken “Hur lär man sig ha sex?” sidan 8.  

 

För att teoretisera begreppet sex har Laura Carpenter gjort en omfattande studie om hur 

personer tänker kring att “förlora oskulden”. Det som kan konstateras efter intervjuer med 

olika sorters människor, är att beroende på din sexuella läggning kunde du “förlora din 

oskuld” vid olika sorters sex (2005). Den traditionella uppfattningen om heterosexuella 

relationer var att vaginalt samlag är den främsta definitionen. När det diskuterades kring 

samkönade förhållanden blev det inte lika enkelt att konstatera när oskulden förlorades 

(Carpenter 2005). Som slutsats säger Carpenter att “förlora oskulden” är något som förloras 

stegvis ju äldre man blir och ju mer man undersöker sin egen sexuella natur (2005). Om det 

då är samlag eller om det är stimulering med händerna eller munnen spelar ingen roll, det 

handlar om handlingar som uppfattas som sexuella (Carpenter, 2005). Med andra ord är 

begreppet väldigt personligt präglat och svårdefinierat. I den här studien kommer jag främst 

analysera scener där någon sexuell komponent finns med, exempelvis kyssar, kramar och 
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smek. Där vi får en tydlig bild av vad som kommer att ske härnäst även om det inte visas ett 

samlag eller oralt sex. 

 

6.2.   Hur  lär  sig  ungdomar  att  ha  sex?  

Direkt när vi föds börjar en process som Jostein Gripsrud kallar för socialisation (2011). 

Socialisation i sitt primära stadie är ett begrepp som innefattar allt från föräldrarnas 

kroppsspråk, låtsasspråk och nynnande till spädbarnet (Gripsrud, 2011). I sitt sekundära stadie 

innefattar det samhörigheter som förskola, skola, idrottsföreningar och framförallt 

massmedier. I dessa sammanhang får barnet veta mer om vem det är och vad som förväntas 

av det (Gripsrud, 2011). Enligt Gripsrud så bidrar medierna till att: “:.. definiera verkligheten 

omkring oss, därmed också till att definiera vilka vi är” (Gripsrud, 2011, s. 19). Genom att 

medierna framställer världen i både ljud, bild och skrift får vi veta vad som uppfattas som 

exempelvis roligt eller tråkigt. På grund av detta måste vi som individer också ta ställning till 

var vi står, vilka vi är eller vilka vi skulle vilja bli i det här sammanhanget (Gripsrud, 2011). 

På detta vis är medierna med och skapar och formar vår identitet.  

 

Ungdomar idag exponeras för medier i större utsträckning än någonsin tidigare. Därför blir 

detta ett av de forum där lärdomar om livet kan inhämtas (Ballam, Granello 2011). Det är inte 

konstigt att det är där de flesta ungdomar får lära sig om sex första gången. Medier tillhör en 

grupp som kallas för informella informationskällor. Förutom medierna ingår också vänner 

och föräldrar i den här kategorin (Calozo, Ward 2009). Som jag nämnde tidigare så är 

medierna otroligt viktiga för vår uppfattning om oss själva och omvärlden (Gripsrud, 2011). 

Förutom de informella informationskällorna finns ytterligare en grupp som kallas för formella 

informationskällor (Fortenberry, 2014). I denna kategori ingår bland annat skola och lärare 

(Fortenberry, 2014). I Sverige blev det obligatoriskt med sex- och samlevnadskunskap i 

skolan redan 1955 (Skolverket, 2013). I dag ska eleverna få lära sig om sexualitet, relationer, 

jämställdhet, normer och identitet i undervisningen (Skolverket, 2013). Diskussionen kring 

sex och samlevnad ska tas upp, inte bara inom naturkunskapen, utan eleverna ska även få 

kännedom om detta från olika perspektiv nämligen: historia, idrott och hälsa, religion och 

språkvetenskap (Skolverket, 2013).  

 

De informella eller de formella informationskällorna förser dock sällan ungdomar med 

information om hur sex genomförs, upplevs eller ska bedömas (Fortenberry, 2014). Det är 
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något som ungdomar ofta lär sig via erfarenhet (Fortenberry, 2014). Därmed utvecklas 

ungdomars uppfattning och förståelse för sex genom att de har det med andra. Det här 

fenomenet är ett begrepp som Dennis Fortenberry i sin studie Sexual learning, sexual 

experience and healthy adolescent sex kallar för “sexual learning” eller på svenska: sexuell 

inlärning (Fortenberry, 2014). Sexuell inlärning går att jämföra med att lära sig att cykla, det 

krävs några gånger innan det fungerar (Fortenberry, 2014). Det finns idag inte jättemycket 

forskning som berör sexuell inlärning, eller hur inlärningskurvan ser ut (Fortenberry, 2014). 

Det som forskarna dock upptäckt är att positiv och negativ kritik är viktigt för att 

ungdomarnas utvecklingskurva ska gå uppåt (Fortenberry, 2014). Oavsett om kritiken 

kommer från sexpartnern, formella eller icke formella informationskällor (Fortenberry, 2014). 

Det viktiga är, enligt Fortenberry, att vuxna slutar att se samlag som det enda sättet att ha sex 

(2014). Istället ska vuxna och människor omkring hjälpa till med sexuell orientering för att 

ungdomar ska kunna hitta vad det är som ger dem upphetsning och tillfredsställelse 

(Fortenberry, 2014).  

 

6.3.   Portättering  och  förekomsten  av  sex  i  medierna  

Det finns många studier som rör ”innehållet av sex i medierna” i någon mån. Det som många 

studier är överens om är att ungefär en tredjedel av allt material som visas i shower och serier 

på tv är sexuella beteenden (Eyal, Kunkel, Biely & Finnerty, 2007). Då är det främst 

“passionerade kyssar” som visas medan samlag oftast är något som är underförstått (Eyal, 

Kunkel, Biely & Finnerty, 2007). Forskningen är även överens om att det mest 

förekommande samtalsämnet i tv-shower handlar om sexuella intressen och aktiviteter (Eyal, 

Kunkel, Biely & Finnerty, 2007). Dessa studier är främst gjorda på amerikanska tv-kanaler 

men den svenska filmindustrin och underhållningsbranschen består idag till stor del av 

amerikanska filmer och serier. Redan under 1920-talet sågs närvaron av de amerikanska 

produktionerna som oundvikliga (Björk, 1995). De var bättre producerade, innehöll vackra 

människor och andra komponenter som behövdes för att fly vardagslivet (Björk, 1995). 

Därför fick de amerikanska filmerna redan då stor plats trots att de ansågs vara snedvridna 

och vulgära av svenska kritiker (Björk 1995).  Med andra ord kan det sägas att de 

amerikanska produktionerna har präglat den svenska marknaden. Ungdomsserier så som 

innehåller för det mesta större andel sex än serier som produceras för vuxna (Eyal, Kunkel, 

Biely & Finnerty, 2007). ”Gossip Girl”, ”Andra avenyn”, ”The OC”, och ”Portkod” är några 

kända namn på ungdomsserier. De innehåller även mycket mer information om vilka risker 
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och skyldigheter som finns när två eller fler ungdomar ska ha samlag (Eyal, Kunkel, Biely & 

Finnerty, 2007). Bland dessa risker var könssjukdomar och graviditet återkommande (Eyal, 

Kunkel, Biely & Finnerty, 2007).  

 

6.4.   HBTQ-sex  i  medierna  

“HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och med queera 

uttryck och identiteter” (RFSL, 2017). Med H:et och B:et talar man främst om en sexuell 

läggning, alltså vem som en person skulle kunna bli attraherad av (RFSL, 2017). T:et handlar 

främst om vilket kön som en person väljer att definiera sig som (RFSL, 2017). Slutligen Q:et 

står för både sexuell läggning, könsidentiet, relationer och sexuell praktik samtidig som det 

kan vara ett kritiskt förhållningssätt mot rådande kulturella normer (RFSL, 2017). HBTQ-

sexrelationer i tv och film är ett fenomen som inte är lika utbrett som heterosexuella 

sexrelationer. Homosexuella sexrelationer är något som till fram på 2000-talet har varit något 

tabubelagt (Holleran, 2001). När Hollywoods storsatsning Making love kom ut 1982 kastade 

folk i biosalongen saker på skärmen när de två männen började hångla (Holleran, 2001).  

 

På sidan åtta i den här studien finns rubriken “Hur lär sig ungdomar att ha sex?” nämns 

något som kallas för informella informationskällor, det handlade om hur ungdomar lär sig om 

olika saker och ting (Calozo, Ward 2009). I kategorin informella informationskällor ingår 

familj, vänner och medierna (Calozo, Ward 2009). Informella informationskällor förser sällan 

ungdomar med information om HBTQ-sex (Calozo, Ward, 2009). Det som diskuteras främst 

är i så fall främst olika könssjukdomar (Calozo, Ward, 2009). Att HBTQ-sex inte diskuteras 

får en speciell innebörd i sig själv. Det som diskuteras, det är också den vinklingen eller 

förståelsen för en företeelse som ungdomar får (Calozo, Ward, 2009). Ett exempel på ett 

sådant fenomen skulle kunna vara: den enda gången som HBTQ-sex diskuteras är i samband 

med hiv och aids. Det leder till att hela diskussionen får en negativ klang då aids är något som 

är farligt. Homosexualitet bland pojkar är något som oftare uppfattas som något negativt, än 

homosexualitet bland flickor  (Calozo, Ward, 2009). Med negativt menas exempelvis att 

pojkar kan kalla varandra “bög” i ett nedvärderande syfte. Exempelvis att en pojke får höra att 

han är bög för att han gråter när har han skadat sig (Calozo, Ward, 2009). Därför finns den 

negativa bilden om homosexualitet mer utspridd hos pojkar än hos flickor.  
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6.5.   Hur  ungdomar  påverkas  av  sex  i  medierna  

Van Oosten, Peter & Vandenbosch gjorde en studie om hur ungdomar genom olika medier 

kan inspireras till att vilja ha “casual sex” (2016). Casual sex innebär att det är sex utanför en 

formell relation så som dejtande eller äktenskap (Garcia, Massey, Merriweather & Reiber, 

2013). Det finns egentligen inte någon traditionell anledning såsom fortplantning eller kärlek, 

utan sex är något som man gör för nöjes skull (Garcia, Massey, Merriweather & Reiber, 

2013). Ett annat ord för casual sex skulle kunna vara ett “one-night-stand”  och det är en 

företeelse som blir mer och mer vanligt förekommande i serier och filmer (Garcia, Massey, 

Merriweather & Reiber, 2013). Vår dirft att ha casual sex är något som forskarna har 

undersökt under en lång period. Tidigare trodde forskare att det berodde främst på att vi 

undermedvetet vill fortplanta oss (Garcia, Massey, Merriweather & Reiber, 2013). Men i 

samband med att homosexualitet blev mer accepterat under 1980-talet kunde man konstatera 

att så inte var fallet (Garcia, Massey, Merriweather & Reiber, 2013). Det som kan konstateras 

är att i många fall så söker både män, kvinnor och icke-binära: kärlek, närhet, kontakt, värme 

även om det så bara är för en liten stund. (Garcia, Massey, Merriweather & Reiber, 2013; Ne, 

Sexualitet, 2018) 

 

Medierna som Van Oosten, Peter & Vandenbosch nämnde i sin studie ”Adolescents’ sexual 

media use and willingness to engage in casual sex: differential relations and underlying 

process” skulle kunna vara sociala medier, filmer eller serier och allmänt internetmaterial 

(2016). På sociala medier kan man posta allting från bilder och videor till skrivna texter. Van 

Oosten, Peter & Vandenbosch beskriver ett fenomen som de kallar för “sexy online self-

presentations of others” (2016). Det innebär att de bilder eller text, som vänner eller personer 

som ungdomar följer på sociala medier, som läggs upp har en sexuell anspelning (Van 

Oosten, Peter & Vandenbosch, 2016). När ungdomar gillar en kompis eller en kändis profil så 

börjar det som kompisen eller kändisen publicerar på sina sociala medier att dyka upp i det 

dagliga flödet hos ungdomen. Sociala medier där användare kunde se “sexy online self-

presentations of others” var det som troligast att inspirera till casual sex, men van Oosten, 

Peter & Vandenbosch underströk att de främst räknat med att ungdomar följer familj och 

vänner (2016).  På grund av att ungdomarna har nära relationer till dem så finns en större 

möjlighet till att inspireras, än om det skulle vara någon okänd person (Van Oosten, Peter & 

Vandenbosch, 2016). Oavsett om bilderna som publiceras på sociala medier är av nära 

relationer eller inte så skapas en norm för hur något ska vara, vilket ytterligare ökar viljan till 
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att ha “casual sex” (van Oosten, Peter & Vandenbosch, 2016). Vad gäller TV- eller 

realityserier behöver de inte ha en lika stor påverkan på ungdomar (van Oosten, Peter & 

Vandenbosch,  2016). Ungdomar kan för det mesta särskilja sitt eget liv från huvudkaraktären 

och därför inte inspireras i lika hög grad (van Oosten, Peter & Vandenbosch,  2016). Det som 

däremot händer är att när det finns serier med “casual sex”, normaliseras också den typen av 

sexuell aktivitet (van Oosten, Peter & Vandenbosch, 2016). Filmer som har en uppmuntran 

och antyder att casual sex är något positivt har blivit allt vanligare och därmed sprods dessa 

värderingar till olika delar av världen och blir också mer accepterat (Garcia, Massey, 

Merriweather & Reiber, 2013). Van Oosten Peter & Vandenbosch, kunde dra slutsatsen att 

om “sexy online self-presentations of others” kombineras med TV-serier med sexigt innehåll, 

påverkar det i större utsträckning. Det speglar också vad det är som pågår i ungdomars liv 

(2016). 

 

6.6.   Porr    

Att prata om sex i medierna utan att nämna porren vore att bortse från ett stort kapitel. Porr 

eller pornografi härstammar från grekiska och betyder “skriver om skökor” (NE.se, 

Pornografi, 2017). Idag är den lite mer specifika definitionen att det handlar om media som är 

konstruerad för att skänka underhållning och erotisk upphetsning (Hald, Malamuth, 2015). 

Porren består främst av icke-våldsamt material med filmscener, text eller bilder som 

innehåller vaginal-, anal-, oral- eller gruppsex (Hald, Malamuth, 2015). Men tack vare 

internet är porren idag lättillgänglig och därmed är det enkelt att komma över både lättare porr 

och mer våldsam porr som innehåller exempelvis hot, slag, våldtäkt och så vidare (Hald, 

Malamuth, 2015). Porren var en av de starkaste krafterna som drev internetanvändandet 

framåt strax efter att World Wide Web skapades (SVT play, Porrens drivkrafter, 2017). 

Smidiga och säkra betalningssystem och popupfönster är några saker som porrindustrin var 

med och skapade (SVT play, Porrens drivkrafter, 2017). Eftersom porr är lättillgängligt är det 

lätt att skapa ett missbruk (SVT play, Porrensdrivkrafter, 2017). Det finns biologiska studier 

som tyder på att barn har lättare att bli beroende av porr (Voon, Mole, Banca, Porter, Morris, 

Mitchell, 2014). När människan upplever sexuell vällust ökar dopamin påslaget i hjärnans 

belöningscentrum med 200 procent, det kan jämföras om en människa skulle ta en 

morfinspruta (SVT play, Porrens drivkrafter, 2017). På en person som är över 20 år behöver 

inte konsekvenserna bli så allvarliga. På ett barn som är yngre än 20 år har hjärnan inte 

utvecklat frontalloben som ska gå in och skydda hjärnan mot höga doser av dopamin (Voon, 
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Mole, Banca, Porter, Morris, Mitchell, 2014). När barn tittar på porr är det som om de får en 

morfinspruta direkt in i hjärnan (SVT play, Porrens drivkrafter, 2017). Voon med fler, gjorde 

2014 en studie på heterosexuella killar under arton och undersökte hur deras hjärnor reagerar 

på sexuellt innehåll, beroende på om de var porrmissbrukare eller inte. Det som kunde 

konstateras var att hjärnorna på killar som hade ett porrmissbruk reagerade på ett liknande sätt 

som när en narkoman får narkotiska substanser i blodet (Voon, Mole Banca, Porter, Morris, 

Mitchell, 2014). För att att hjärnan konstant ska få den här kicken behöver typen av porr hela 

tiden trappas upp vilket kan leda till att unga killar börjar konsumera mer våldsam porr 

(Voon, Mole Banca, Porter, Morris, Mitchell, 2014). Det i sin tur kan leda till att de får 

problem med att tända och få erektion när de ska ha sex på riktigt (Voon, Mole Banca, Porter, 

Morris, Mitchell, 2014) 

 

En av de främsta forskarna inom forskning om porr heter Gert Hald och han gjorde 

tillsammans med Neil Malamuth en studie om hur porr konsumeras och vad effekterna blir av 

det, både kognitivt, behavioristiskt och attitydmässigt (2015). När de sammanställde olika 

internationella studier kunde de konstatera att 50 procent till 99 procent av alla män i 

studierna någon gång använder sig av porr, medan det är 30 procent till 86 procent av alla 

kvinnor i studierna som använder porr (Hald, Malamuth, 2015). Vad det gällde Hald och 

Malamuths slutsatser i arbetet ville de understryka att när äldre studier gjordes på porr hade de 

en stark ideologisk vinkel om att pornografi skulle vara antingen positivt eller i främsta fall 

var negativ; därför färgas också resultatet på de olika studierna av det (2015). Det som kunde 

sägas var att oavsett om resultatet hade en kognitiv, behavioristiskt eller attitydmässig natur 

behövdes resultatet sättas i en kontext (Hald, Malamuth, 2015). Beroende på hur människor 

var och hur det såg ut runt omkring dem kunde beteendet hos människor spåras till det, 

snarare än att de tittade på antingen våldsam porr eller icke-våldsam porr (Hald & Malamuth, 

2015). Porrens påverkan på tittaren är som följd en mångfacetterad föreetelse och måste ses ur 

många perspektiv för att förstås till fullo (Hald, Malamuth, 2015).  
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7.   Teoretiskt  perspektiv    

7.1.   Multimodal  kritisk  diskursanalys  

Teorin multimodal kritisk diskursanalys har sin grund i kritisk diskursanalys. Kritisk 

diskursanalys syftar enligt Esiasson med fler, till att undersöka maktförhållanden genom att 

undersöka språket (2015). Genom att studera texter kan människans uppfattning om världen 

förstås och analyseras (Esiasson m. fl., 2015) När vi studerar en text så kan vi få se vad det är 

som bygger människors föreställningar om samhället (Boréhus, 2016). Hur dessa genom att 

påverka gruppdynamiker i samhället som hjälper till med att bevara olika identiteter (Boréhus, 

2016.)   

 

Multimodal kritisk diskursanalys är en utveckling på detta. Forskare under 1990-talet märkte 

att språket som den enda semiotiska aspekten och analysobjekt inte längre räckte till för att 

undersöka olika maktfaktorer i medierna (Machin & Mayr, 2012). Utöver att studera texten 

påbörjades också studier på själva bilden, hur ljuset är, vilka färger som finns med, hur 

detaljerna är placerade, kameravinkel och så vidare (Machin & Mayr, 2012). Allt för att visa 

på att bilder utan verbalt språk också kan skapa mening. Detta är ett område inom MCDA 

som kallas för visuell kommunikation. Något som kommuniceras rent visuellt är oftast 

fenomen som är svåra att förklara med ord (Machin & Mayr, 2012). Eftersom det som 

kommuniceras består av bilder blir mottagarens förmåga att tolka informationen desto 

viktigare, därför är också denna delen av MCDA subjektiv och kan finnas olika tolkningar av 

en bild (Machin & Mayr, 2012). Men producenten kan styra mottagarens tolkningar genom 

exempelvis ljus och färg och kameravinklar för att tolkningen ska bli den som önskas 

(Machin & Mayr 2012). Språket tillsammans med bilden bildar då en helhet som är skapad 

från medvetna val av de som producerar innehållet, dessa visar en ideologi som kan verka 

“naturlig” för mottagaren (Machin & Mayr 2012). Det är denna ideologi som MCDA vill 

“denaturalisera” och synliggöra för att se vilka maktfaktorer som ligger gömda bakom 

innehållet (Machin & Mayr 2012).  

 

7.2.   Semiotik    

Ordet semiotik härstammar från grekiskans semion som betyder tecken (Kjørup, 2004). Det 

kommer ifrån att man studerar olika tecken för att förstå sin omvärld. Begreppet tecken står 

för något fysiskt som vi kan uppfatta med våra sinnen samt att det hänvisar till något annat än 
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sig själv (Fiske, 2004). Semiotiken blir ett stöd när tecken och uttryck som finns i en bild ska 

tolkas. Anledningen till att studiet av människans användning av tecken är viktigt är för att det 

kan “...bidra till att lära oss hur mänsklig kunskapsutveckling och kunskapsförmedling går 

till.” (Hård af Segerstad, 2002. s. 113). Likt multimodal diskursanalys så är det verbala 

språket en del av semiotiken (Kjørup, 2004). 

 

7.2.1.   Saussures  modell    

Pionjären för den moderna semiotiken hette Ferdinand de Saussure (Kjørup, 2004). Han var 

lingvist och intresserad för språkets och ords betydelser. Uppsamlingsområdet för hans teorier 

är därför också hämtade därifrån. Saussures modell ser ut på följande sätt: 

 
Modellen är hämtad från Fiskes bok Kommunikationsteorier - en introduktion (2004). 

Modellen kan förklaras genom att tecken består av två olika förståelser. Det betecknande är 

det som vi ser med blotta ögat alltså det fysiska. Medan det betecknade är den underliggande 

mentala betydelsen. Beteckning är sedan förhållandet mellan det fysiska och mentala 

föreställningen och det är sedan dessa två som skapar den personliga uppfattningen om 

världen och ger olika saker dess betydelse (Fiske, 2004). 

 

7.2.2.   Dennotation/Konnotation    

Barthes utvecklade på Saussures modell om beteckning (Fiske, 2004). Han använde sig 

istället av denotation och konnotation. Denotation är:”... förhållandet mellan uttryck och 

innehåll i ett tecken…” (Kjørup, sid 21, 2004). Medan konnotation då är: “... förhållandet 

mellan det underliggande tecknet och det överordnade innehållet…” (Kjørup, sid 21, 2004). 

För att göra detta lite tydligare, denotation syftar till det resonabla och uppenbara i en text 

(Fiske, 2004). Konnotation är ett begrepp som beskriver interaktionen som blir när tecknet 

möter en persons erfarenheter och känslor (Fiske, 2004). Konnotationen som blir är på det 
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hela även styrt av den kultur som en person tillhör. Konnotation är därför betydligt mer 

subjektivt än denotation.   

 

7.2.3.   Scheman    

Ernst H. Gombrich myntade 1972 begreppet schema som är ett begrepp bestående av två 

saker (Kjørup, 2004). Den första handlar om perceptionscheman, alltså hur vi människor 

skapar ett schema för alla saker som vi har möjlighet att känna igen och när vi känner igen 

något så får vi en tillfredställande känsla. Det handlar om att vi förväntar oss att 

beskrivningen av exempelvis en tv ska passa in i vårt tv-schema. Det är våra tidigare 

erfarenheter av tv-apparater som hjälper oss att att koppla samman överensstämmande drag 

till begreppet tv. Del två av begreppet kallas för bildschema och det innebär att ett visst 

mönster eller själva utseendet för hur något ska se ut. Perceptionsschemat och bildschemat 

verkar växelvis. Exempelvis kan vi, om vi blir visade att bilder på ett visst sätt, förvänta oss 

att verkligheten senare ska spegla detta. Är det så att skillnaden inte är för stor kommer vi 

pressa in verkligheten i schemat så att de ska överensstämma (Kjørup, 2004). 

 

7.2.4.   Koder    

Koder är system där olika tecken organiseras, hur de organiseras styrs av normer som 

samhällets alla olika medlemmar har godkänt (Fiske, 2004). Våra koder är därför styrda rent 

socialt. Det som denna studie främst kommer att behandla i detta teoriavsnitt är det som Fiske 

kallar för icke verbal kommunikation (Fiske, 2004). Icke verbal kommunikation sker genom 

gester, ögonrörelser eller till exempel tonfall. Detta sker mellan två människor och 

informationen som förmedlas speglar endast nuet (Fiske, 2004). Genom ett tonfall i rösten kan 

jag exempelvis visa min egna inställning till ämnet vi diskuterar eller vad jag tycker om 

personen som jag talar med. Icke verbal kommunikation har egentligen två funktioner där den 

ena är information om personen i fråga, identitet, social ställning och känslor till exempel 

(Fiske, 2004). Den andra funktionen är styrning av samspelet. Koden som jag sänder ut till en 

mottagare säger något om vilken typ av relation som jag vill ha med den personen (Fiske, 

2004). Det syns då exempelvis genom kroppsställning eller tonfall.  
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7.3.   Medialisering  

Medialisering som begrepp syftar på att medierna är i ständig utveckling och därför tillskrivs 

medierna en medskapande och påverkande betydelse (Mosebo Simonsen, 2017). Det har sin 

grund i politisk journalistikforskning men kan även appliceras på kultursociologiska fält 

(Mosebo Simonsen, 2017). Livingstone kan med hjälp av tidigare studier konstatera att en text 

är beroende av personen som läser den för att skapa mening (2009). Personen som läser texten 

är  i sin tur också är beroende av tekniken och tillsammans utvecklas människorna och 

medierna (Livingstone, 2009). Utan varandra kan ingen mening skapas. Därmed är 

medialisering något cirkulärt som är beroende av flera variabler för att fungera (Livingstone, 

2009).  Livingstone talar också om hur medialiseringen minskar mellanrummet mellan den 

“riktiga” verkligheten och den fiktiva. Detta på grund av att det (knappt) inte finns någon del 

av världen som på något sätt inte berörs av medier. Idag är medierna något som underordnar 

de tidigare starkare myndigheterna, såsom kyrkan, familjen eller politiker (Livingstone, 

2009). Dessa var tidigare några av de starkaste leverantörerna exempelvis av information, 

tradition och moralisk orientering för människor.  

 

Medialisering som begrepp i denna studie är viktig för att undersöka hur serien Skam följer 

medialiseringen av samhället. Serien utspelar sig nu inte längre bara i ett format, där det är 

envägskommunikation, utan det finns nu möjlighet för mottagarna att faktiskt interagera med 

karaktärerna genom Instagram. Därigenom blir Skam en tydlig indikator för medialiseringens 

cirkulära bana. Hur mottagarna, producenterna och innehållet är i en ständig interaktion 

mellan varandra. Detta för denna studie vidare till ett begrepp som kallas för transmedialt 

berättande.  

 

Skam har blivit en av de första serierna som använder sig av ett fenomen som forskaren 

Henry Jenkins benämner som ”transmedia storytelling ” eller som på svenska betyder 

transmedialt berättande (2011). Begreppet innebär att en historia berättas över flera olika 

plattformar eller forum utan att den upprepar sig (Jenkins 2010). Den skapar på så vis ett 

större djup i berättelsen och händelser kan ses ur olika perspektiv genom olika karaktärers 

ögon (Jenkins 2010). Jenkins tar upp Star Wars franchiset som ett exempel (2010). Då 

handlar det om hur mottagarna får en djupare förståelse för karaktären Darth Vader genom 

exempelvis datorspel eller genom att en actionfigur skapas. På detta sätt kan “fansen” 

engagera sig på ett djupare sätt. När ett fenomen utspelar sig på flera olika plattformar kan 
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nya fans lockas till att åka med på tåget och fanbasen blir större (Jenkins, 2011). Skam-

producenterna gör detta fenomen tydligt genom att de använder Facebook, den egna hemsidan 

till serien där de postar meddelanden mellan karaktärer samt att de konstruerar egna 

instagram-konton till karaktärerna. Detta är också den första serien ger karaktärerna eget liv 

genom sociala medier. 

 

7.4.   Kärlekens  triangulära  teori    

Sternberg fann i sin psykologistudie ”A triangular theory of love” från 1986 att kärlek består, 

rent psykologiskt, av tre komponenter: intimitet, passion och åtagande/beslutsfattande. Dessa 

tre komponenter kan vara i balans alltså alla komponenter är lika starka och därför skapas 

jämvikt i en (kärleks)relation. Se figuren nedan (Sternberg, 1986): 

 
 

Intimitetskomponenten handlar om att två personer har en intim relation rent känslomässigt 

genom att man känner varandra på en djupare nivå. Det visas genom att två personer lär känna 

varandra och kan börja förutse varandras beslut, känslor, tankar eller reaktioner i olika 

situationer. Passionskomponenten är den som riktar sig främst till fysisk och psykisk 

upphetsning. Det är också denna komponent som påverkar attraktionen till en annan person. 

Den passionerade upphetsningen når sin höjdpunkt ganska snabbt men det sjunker också 

ganska snabbt igen. Sista komponenten är åtagande/beslutskomponenten är något som blir 

mer aktuellt när relationen mellan två personer har pågått ett tag och personerna bestämmer 

sig för att vara med varandra. Dessa tre komponenter kan sedan kombineras i olika volym 

med varandra för att skapa olika ”sorters” kärlek och relationer (Sternberg, 1986).  
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7.5.   Musikens  narrativa  funktion  

Musik är en central del inom multimedia. Wingstedt gjorde 2014 en studie kring musiken i 

medierna. Där kom han fram till lite olika funktioner som musiken har, när den placeras i 

medier. Musiken kommer att bestämma hur vi uppfattar en scen (Wingstedt, 2014). Figuren 

nedan är sedd från ett rent kommunikativt perspektiv och hur musiken kan skänka mening åt 

en scen (Wingstedt s. 46, 2014).  

 
 

Idémässig mening syftar till att det handlar om hur musik kan sätta an idéer och skapa 

förståelse på olika nivåer. I den finns tre funktioner emotionell, informativ och deskriptiv. Del 

två av de narrativa meningarna är interpersonell mening. Det innebär att att det handlar om 

hur personer i en scen förhåller sig till varandra. Inom detta spektra finns återigen tre 

funktioner för att bryta ned förståelsen för åhöraren. De tre funktionerna är emotionell, 

vägledande och retorisk. Den sista delen av Winsteds modell är texuell mening innefattar att 

sätta klipp i kontext via musik. De två funktionerna är tidsmässig och intermodal.  

 

Musiken i Skam är väldigt central då Andem har utgått ifrån musik som ungdomar lyssnar på 

och relaterar till. Som nämns i exemplet ovan ger det oss en känsla av när i tiden som serien 

utspelas till exempel. Musiken ger även en känsla av hur karaktärer mår och så vidare. 

Därmed blir det också viktigt att titta närmre på musikens påverkan på en sexscen då musiken 

kan bli avgörande för hur vi uppfattar den.   
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8.   Metod    

8.1.   MCDA  

Metoden för detta arbetet är Multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som är i likhet med en 

del av teorikapitlet. MCDA användes, som tidigare nämndes, för att undersöka underliggande 

ideologier och maktrelationer med hjälp av att studera språket (Machin & Mayr, 2012). Det 

som MCDA studerar, förutom språket, är kameravinklar, vilken etnicitet får synas, färger, ljus 

och så vidare. Då metoden är beroende av tolkande eller konnoterande så finns semiotiken 

med som stöd för att kunna tolka de olika fenomen och tecken som finns med i serien. MCDA 

är passande för den här studien för att kunna urskilja vad det är som producenterna 

porträtterar när det kommer till sex. Då seriens största mål är att spegla verkligheten för 

ungdomar är det viktigt att se vilka ideologiska tankar som finns när det handlar om sex och 

vad det signalerar till ungdomar idag.  

 

8.1.1.   Kritik  mot  MCDA  

Det svåra med MCDA är att det är subjektivt och beroende av tolkningar för att förstås 

(Machin & Mayr, 2012). Därför brukar MCDA få kritiken för att analyser som görs med 

metoden blir något subjektiv och blir inte tillräckligt grundad i teori utan utgår främst från 

författarens egna uppfattning om ämnet.  Ytterligare kritik som metoden har fått är att 

metoden är för kvalitativ och smal; därför kan analysobjekt visa sig vara för omfattande för att 

hinna analysera (Machin & Mayr, 2012). På grund av detta kan det också bli svårt att skapa en 

förändring med hjälp av metoden (Machin & Mayr, 2012).  I den här studien kommer den här 

kritiken att tas hänsyn till genom att jag använder mig av många olika artiklar gällade den 

tidigare forskningen kring sex inom medierna och skaffar mig en tydlig bild av fenomenet. 

Genom detta kommer jag kunna använda mig av begrepp från tidigare forskning för att skapa 

en mer objektiv bild. Även om metoden får kritik för att vara subjektiv, anser jag ändå att 

metoden är den som passar bäst för att jag ska kunna svara på min frågeställning. Vad det 

gäller ambitionsnivån har jag tagit hänsyn till att inte använda mig av för många olika scener 

och skapa ett för stort arbete. Jag har därför fokuserat på att göra ett ordentligt urval redan 

från början för att undgå ett för stort analysmaterial.  
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8.2.   Material    

Serien Skam är en ungdomsserie och därför visas egentligen aldrig en fullbordad sexsscen 

med penetration, onani, orgasm etc. Därför har jag valt ut scener där det är tydligt 

underförstått vad det är som sker och att det finns en fortsättning efter att scenen klipps. Detta 

innebär att det är främst scener som innehåller kyssar och smek. Jag kommer även att ta med 

konversationer som karaktärerna har som faktiskt handlar om deras upplevelser om sex. 

Materialet som kommer att användas är klipp från serien Skam. Avsnitten är mellan 20-50 

minuter långa. För att materialet inte ska bli för stort kommer studien endast studera scener 

där sex finns tydligt inblandat. Jag kommer sedan att i analysen lägga till bilder och texter 

från NRK:s hemsida för Skam, då detta är en del av berättandet för serien. Då bilderna från 

karaktärernas officiella Instagram inte kan innehålla direkta anspelningar på grund av 

Instagrams regelverk, kommer de bilderna att tydligt spela på sex på något sätt. Alltså genom 

att bildtexten nämner sex, att man genom bilden förstår att det är ett könsorgan som det syftar 

på eller liknande. Eller att bilden tillsammans med seriens handling speglar något sexuellt 

som har hänt eller kommer att hända.  

 

8.2.1.   Begrepp    

I transkriberingen och i analysen nedan kommer det att förekomma lite olika begrepp. De 

kommer att presenteras här nedan:  

- Puss, stängd mun och läpparna rör snabbt vid varandra  

- Kyss, öppen mun och lite längre interaktion mellan två personer  

- Hångla, en kombination av de ovan. Samt att det innefattar en längre period där personerna 

även kan använda tunga i kyssarna. Det förekommer även mer interaktion mellan personernas 

kroppar.   

 

8.2.2.   Insamlingsmetod    

Den här studiens material är hämtat från NRK:s hemsida för Skam. Det är scener från totalt 28 

avsnitt från säsong ett till och med fyra. Säsong fyra handlar om Sana. Hon är muslim och 

väljer därför att inte ha några sexuella relationer. Det finns däremot några scener runt henne 

som involverar sex och dessa är de scener som jag har valt att ta med. Kriterierna för klippen 

har varit att det ska innehålla antingen en konversation som handlar om sex, kyssar eller en 

längre hångelsession. Dessutom finns det några scener där sex är tydligt porträtterat och dessa 
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är självfallet också med. Jag har tagit del av avsnitten via SVT-plays hemsida (SVT play, 

Skam, 2015). Främst för att avsnitten inte kan ses via Nrks hemsida. Men jag kommer också 

använda NRK, då de delar bilderna från instagramkonton och textmeddelanden mellan 

karaktärerna där (NRK, Skam, 2015).  

 

8.2.3.   Analysschema    

För att analysera scenerna som jag väljer ut, kommer jag använda mig av den teoretiska 

ramen som finns för MCDA. Den första som jag kommer att titta närmare på är det visuella 

språket (Machin & Mayr, 2012) . Det visuella språket kommer att analyseras utifrån kärlekens 

triangulära teori för att undersöka vad det är som driver ungdomarna till sexet (Sternberg, 

1986). För att titta närmre på det visuella språket kommer jag använda ytterligare två begrepp 

som ingår i MCDA, nämligen scenmijö och attribut (Machin & Mayr, 2012). Scenmiljö 

betyder att jag studerar grafiska enheter som tillsammans skapar förståelser och kopplingar 

kring ett fenomen (Machin & Mayr, 2012). Attribut är objekt som finns med i en scen som 

kan kommunicera olika värderingar eller idéer (Machin & Mayr, 2012). Attributbegreppet hör 

även det samman med scenmiljö, då det är dessa två som tillsammans skapar en stämning för 

tittaren (Machin & Mayr, 2012). Inom visuell kommunikation tas även hänsyn till 

kameravinklar och ljus (Machin & Mayr, 2012).  

 

Serien Skam utgår från ungdomar och ungdomars preferenser. Därför utspelar sig serien också 

på platser där ungdomar ofta vistas. Jag har valt ut tre olika miljöer där ungdomarna ofta 

vistas i serien.  

•   Skola, en mötes- och “arbetsplats” för ungdomar. Här sker även möten mellan 

karaktärer som har ett sexuellt intresse för varandra. Därmed sker också sexuella 

möten. 

•   Hemmiljö - sängen, i hemmet spenderar ungdomar den största delen av sin fritid. 

Rummet innefattar karaktärens egna rum. När karaktärerna bjuder hem en partner, är 

det här sex och andra aktiviteter oftast utspelas.  

•   Hemmafester, serien i stort går ut på festande och vänner; därför blir det ofta där som 

de olika karaktärerna träffas. Här blir, enligt karaktärerna, forumet där de kan träffa 

nya tjejer eller killar som de kan “hooka” alltså ha en sexuell interaktion med.  
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Ytterligare en del i ramen för MCDA är det verbala språket. Jag kommer att titta noggrannare 

på vilket sätt som producenterna och manusförttare väljer att använda för talat språk (Machin 

& Mayr, 2012). Sex är en aktivitet som nödvändigtvis inte måste innehålla talat språk. Därför 

kommer jag att använda mig av Fiskes begrepp Koder som innefattar gester, eller 

ögonröresler som kan innefatta information som endast speglas av nuet (Fiske, 2004). Genom 

detta kommer jag kunna analysera ungdomarnas relation till varandra och hur de ställer sig till 

varandra. Detta går även in under Kjørups begrepp scheman (Kjørup, 2004).  

 

En annan del i analysen kommer att vara musiken. Musiken är en central del i serien och 

producenterna har använt musik som ungdomarna lyssnar på och gillar. För att undersöka vad 

musiken spelar för roll i narrativet kommer jag att använda Wingsteds figur (sidan 19) för att 

förklara vad musiken betyder i en scen. Den stora analysen kring musiken kommer bara göras 

på en scen på grund av att arbetet med analysen annars hade blivit för stort.  

 

8.2.4.   Teman    

De teman som jag har valt för den här uppsatsen kommer att vara:  

•   Sex i parrelation,  

Detta är den vanligaste “typen” av sex som förekommer i den här studien. Anledningen till att 

en karaktär har sex är oftast på grund av att det finns starka och passionerade känslor till en 

annan person (Sternberg, 1986). Majoriteten av karaktärerna i Skam är intresserade av det 

motsatta könet. Stora delar av serien kretsar kring att diskutera och träffa olika personer från 

det motsatta könet. Därför kommer också studien att utgå ifrån att detta avsnittet och nästa 

tema”casual sex” handlar om heterosexuella sexrelationer. 

 

•   “Casual sex” 

Casual sex är en annan variant av sex än vad sex i en parrelation är och det porträtteras på ett 

annorlunda sätt. Därför har jag också valt att dela upp sex i parrelation och casual sex i två 

olika grupper för att göra dessa skildringar tydligare.  

 

•   Homosexuella sexrelationer 

Egentligen finns det bara en homosexuell relation i Skam, närmare bestämt relationen som 

finns mellan Isak och Even. Därför finns också ett tema som kretsar kring deras sexrelation 
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och analysen kommer bli jämförande på den här punkten för att se om porträtteringen av en 

homosexuell och heterosexuell sexrelation är olika.  

 

•   När sex går fel 

Mestadels är sex något som skildras om något positiv i serien. Men det finns några tillfällen 

där sex blir något jobbigt och negativt. Eftersom Skams porträttering av sex i olika form är en 

del av ungdomars inlärning om ämnet, blir även den här aspekten viktig (Gripsrud, 2011). 

 

•   Hur pratar karaktärerna när de pratar om sex?  

Serien består till stor del av prat om om killar/tjejer och sex i olika form. Genom dessa olika 

samtal får vi en inblick i vad det är som ungdomarna definierar som sex och vad de har för 

kunskaper och attityder om sex. 

 

8.3.   Metodreflektion  

Först tittade jag snabbt igenom hela serien och tittade på vilka scener som jag skulle kunna ha 

med. Varpå dessa scener sedan transkriberades. Transkriberingen av allt material utgör en stor 

del av arbetet i den här studien. Konversationerna är transkriberade på sitt originalspråk och 

därmed tog transkribering ett tag innan jag kom in ordentligt i norskan. Några av scenerna 

som är transkriberade har jag valt bort av anledningen att materialet blev för stort, trots det 

nogranna urvalet som gjordes till en början. Främst handlar det om konversationer som 

karaktärerna har som endast snuddade vid ämnet sex. Samt att jag ansåg att de filmer som 

valdes bort utspelades på ett likande vis som de scener som är med i serien. Bilderna som är 

med från seriens hemsida valdes ut för att visa hur karaktärerna pratar om sex och sexuella 

upplevelser på en vardagsnivå. Bilderna från Instagram får inte innehålla sexuellt material 

eller för mycket nakenhet därmed. Jag fann två bilder som tydligt visade sexuella 

anspelningar tillsammans med kontexten av serien just då.  

 

Vad det gäller teoridelen av uppsatsen lades mycket tid på den innan analysen påbörjades. 

Därmed kände jag mig trygg i analysen. Jag hade också tydliga riktlinjer för var jag skulle ta 

avstamp i analysen. Den enda teorin som lades till efter analysens början, är teorin om 

musikens betydelse för de narrativa funktionerna. Musikens vikt gjordes tydlig ju längre in i 

analysen jag kom, därmed ansåg jag att det var bra att den fick ett helt kapitel för sig själv.  
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9.   Analys  

Nedan följer en analys med teorin MCDA som grund för att skapa en bredare förståelse och 

finna svar på frågeställningarna. För att få en spetsning på MCDA kommer jag som ett eget 

kapitel analysera musiken med hjälp av Wingsteds modell, för att tydligare se vad musiken 

har för betydelse för berättandet under sexakten. Som hjälp för analysens olika teman används 

semiotikens begrepp denotation, konnotation, koder (icke verbal kommunikation) och 

scheman. Dessutom kommer teorin kärlekens triangulära teori att hjälpa till med att beskriva 

återkommande fenomen som sker mellan karaktärerna under och mellan sexscenerna. Den 

sista teorin som används kommer att vara medialiseringsteorin den används för att Skams 

handling utspelar sig på flera olika sociala plattformar samtidigt. Teorin används för att 

förklara hur medialisering och utvecklandet av berättandet har gått till. Materialet som har 

använts till analysen är en transkribering av klipp som på olika sätt innehåller sex. 

 

9.1.   Visuell  kommunikation    

9.1.1.   Skola    

Skolan som karaktärerna går på heter Hartvig Nissens skole. De scener som är utvalda som 

innehåller någon form av sex, utspelar sig i klassrummen på skolan och i ett källarförråd. 

Scenmiljön i klassrummen är inrett med vita väggar och vitt golv. Det är ljust där inne för att 

det finns stora fönster längs någon av väggarna. Attributen som finns i rummen är en kateder 

med en Whiteboard och över hela rummet står det många höga träbänkar med tillhörande 

pallar. Längs med väggarna står det även skåp som innehåller bland annat pärmar och 

byggmodeller som används för undervisningen. Rummet med attributen konnoterar skola och 

de känslor som är tillhörande skola beroende på vilken situation personen som tolkar bilden 

kommer ifrån. 

 

Den andra scenmiljön är i ett källarförråd som finns på skolan. Rummet är kalt och väggarna 

är av obehandlad betong och mörkt tegel och har balkar och rör i taket. Attributen hjälper att 

förstärka känslan av att det är ett förråd då det står kartonger staplade i olika högar runt om i 

det lilla rummet. Det som konnoteras tillsammans med sexuell aktivitet, är att det är hemligt 

och lite smutsigt.  
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9.1.2.   Hemmiljö  –  sängen    

Platsen där ungdomarna i serien tillbringar mest tid är hemma på sina rum. Därför är det 

också här som många scener innehållandes sex utspelar sig. Sexet som visas i serien är mellan 

två stycken karaktärer som har någon form av romantisk relation. Rummen är några olika 

eftersom handlingen cirklar kring olika karaktärer varje säsong. Attributet som blir 

genomgående för alla karaktärer är att alla rum har en säng. Det är också där som sexet sedan 

utspelar sig. Scenmiljön och attributen som sedan finns i sängen och runt omkring sängen 

skiljer sig åt ganska markant. Exempelvis, vissa har mycket kuddar i sängen, någon har vita 

lakan andra har överkast på sängen, vissa har bäddat sängen, andra har inte. Ytterligare 

faktorer som skiljer sig åt är storleken på sängen eller att någon har ljusslingor runt omkring i 

rummet medan andra bara har taklampor. Rummen och sängen speglar både social ställning 

och den personliga prägel som ungdomen har inrett rummet med.  

 

9.1.3.   Hemmafester    

Nästa plats som är en återkommande scenmiljö är hemmafester. Scenmiljön visar många 

ungdomar som dansar eller så sitter de i en soffa och pratar samtidigt som de dricker alkohol. 

Genomgående temat för var de sexuella handlingarna äger rum är även i detta tema, 

sovrummet. Rummen är egentligen ganska lika till sina attribut och karaktär. Det är alltid en 

fint bäddad dubbelsäng som är lite dovt belyst av en sänglampa i rummen. Det enda som 

skiljer rummen åt är vilka färger som finns på väggar och på lakan. Genom att det oftast är en 

dubbelsäng i rummet indikerar det att det är huvud-sovrummet alltså där de två föräldrarna 

sover. Det enda undantaget är hemma hos karaktären William som har, trots att han bor själv, 

en dubbelsäng. Är karaktärerna hörs ljud utifrån rummen. Det är ofta dova ljud som sorl från 

skrikande konversationer över den högljudda musiken.  

 

9.1.4.   Kameravinklar  och  det  visuella  språket  

En del som är central för att skapa scenmiljön är kameravinklarna. Kameravinklarna speglar 

intensiteten i en scen. Ett exempel är när karaktärerna Noora och William har sex för första 

gången. När scenen börjar, är klippen filmade i halvkropp. Vi ser båda karaktärerna och i 

princip hela deras kroppar från sidan. Ju mer kläder som karaktärerna tar av sig och ju mer 

intensitet som utstrålas genom exempelvis tunga andetag, desto mer närbilder på deras 

ansikten blir det. Klippet är väldigt inzoomat så det är bara de två huvudena som kan ses i 
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bilden. Detta sättet att filma är återkommande för när karaktärer hamnar i en intim situation. 

Är scenen sedan i ett slags klimax blandas korta klipp från ansiktet till att följa de olika 

händernas rörelser. 

 

 
Bild tagen från svtplay, säsong 2 avsnitt 12, 42:42.  

 

Ett annat tillfälle som producenterna använder sig av kameravinklar för att sätta an en viss 

scenmiljö är när två eller fler karaktärer talar med varandra. Ofta finns det en viss karaktärs 

känslor som är i fokus för scenen. Det visas genom att den karaktären ofta finns med i bilden 

på något sätt. Till exempel om karaktärerna Isak, Jonas, Mahdi och Magnus sitter och pratar. 

Avsnittet handlar om Isak därför finns han med i förgrunden i bilden. Om Magnus pratar så 

kan tittaren se, till exempel, hans röda keps i ena hörnet av bilden. Det kan också vara att Isak 

får ett sms, därför är det hans ansikte och hans miner som är i centrum för bilden även om det 

är någon annan karaktär som pratar. På detta sätt visar producenterna också tydligt vilken av 

karaktärerna som tittaren ska fokusera på och rent emotionellt känna med. 
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Ljussättningen i scenerna är enkelt. Ljuset i bilden är främst bestämd av vilken tid på dygnet 

det är. Vilket också är meningen eftersom serien ska kännas så nära verkligheten som möjligt 

(Palm, 2016). Därmed blir ljuset olika, beroende på om det är sex mellan ett par eller om det 

är casual sex. Men det sätter också an tonen och känslan på klippet. Exempelvis när 

karaktärerna Jonas och Eva har “göra-slut-sex” är det kväll och färgerna och ljuset är dovt och 

mörkt. Medan när karaktärerna Noora och William har sex första gången så är det mitt på 

dagen i ett vitt rum. Den ljusa färgen ger en glad känsla medan den mörka ger en mer ledsam 

känsla.  

 
 

9.2.   Musik  för  att  förhöja  känslan    

Musiken i Skam är som nämndes i metoddelen är något som tydligt märks av. Här nedan 

följer analys på ett tillfälle när musiken används för att beskriva, komplettera och beskriva 

vilken känsla som klippet har, även om det inte är uttalat. Wingstedts modell för musikens 

narrativa funktioner i medier är det som kommer användas i analysen (2014). Scenen kretsar 

kring när karaktärerna Eva och Jonas gör slut och därefter har sex. Säsong ett , avsnitt 11, 

26:58 (svtplay Skam, 2015). Låten som spelas i bakgrunden är Hoziers Take me to church 

(Hozier, 2014). Låten spelas bara denna enda gång så som all musik i Skam. 
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•   Idémässig mening:  

Emotionell funktion, låten går i moll alltså i en ledsam ton. Den har också en stark bakgrund 

med trummor vilket ger låten ett mäktigt anslag. Det ger tittaren information om att det är 

sorgligt men också passionerat. Låten handlar om att katolska kyrkan idealiserar och försöker 

styra hur vem som lär en om sex och hur personer ska ha sex (The National, 2015).  

Informell funktion, låten blev populär under 2014 och har soundet av alternativ modern musik 

(iTunes, 2017). Låten blev en stor hit och har därigenom stor igenkänningsfaktor och tittaren 

får information om att scenen är samtida. Avsnittet visades 2015, ungefär samtidigt som låten 

slog igenom. Ytterligare en aspekt som låten kan informera om är att scenen i serien utspelar 

sig någonstans i västvärlden eftersom det är här som låten fick sitt största genomslag (itunes, 

2017). Hela serien är präglad av populär musik, musik som är populär bland ungdomar i 

Norge runt tiden för när klippen spelas in  (Falden, 2016).  

Deskriptiv funktion, låten har ett ganska lågt tempo. Det är något som också som är i likhet 

med scenens utformning, i och med att karaktärernas rörelser är långsamma. Låtens budskap 

passar även det in på temat eftersom den beskriver något som, enligt kyrkans ideal är 

tabubelagt.  

 

•   Textuell mening  

Tidsmässig funktion, scenen ska beskriva något som utspelar inom ett tidsspann på minst en 

timme. Klippen hoppar mellan start, mitt och slut utan någon kronologisk ordning. Genom att 

låten har ett slut och en början ger den hela scenen kontinuitet utan att klippen egentligen har 

det.  

Intermodal funktion, låten är instrumental med ett litet undantag för när artisten sjunger 

refrängen. Musikens intro består av endast treklangs anslag på ett piano, samtidigt som 

karaktärerna pratar med varandra. Därefter höjs volymen och musiken intensifieras med fler 

instrument samtidigt som det visar klipp på karaktärerna som tar av varandras kläder och 

kysser varandra. Till sist när når låten klimax genom refrängen och sången, då ligger båda 

karaktärerna till synes nakna i sängen. Därefter klingar låten av in i enkla treklangs ackord på 

ett piano och karaktärerna ligger i sängen nakna och tittar på varandra samtidigt som de 

gråter. Till sist visas klipp tillbaka från början när karaktärerna konverserar med varandra, 

samtidigt som låten sakta tonas ut.  
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•   Interpersonell mening  

Emotionell funktion, på grund av låtens intermodala och tidsmässiga funktion leder låten hela 

scenen, även den emotionella delen. Låten styr upplevelsen av scenen. Den börjar i det lilla 

ledsamma som också speglar det som karaktärernas konversation kretsar kring, nämligen att 

de ska göra slut. Men när konversationen slutar, leder musiken tittarnas känslor från att de är 

mer nedtonade till när känslorna når klimax, när karaktärerna visas kyssandes varandra och 

nakna i scenen. 

Vägledande funktion, låten blir det talade språket. Den sätter an känslan på ett sätt så att 

tittaren inte kan undgå att känslan är bitterljuv. Riktningen skapas också med att det är en 

tydlig uppbyggnad till en påtaglig avslutning på scenen och sexakten.   

Retorisk funktion, låten hjälper  tittaren att kunna konstatera och förtydliga vad det är som 

sker i scenen. Det råder ingen tvekan om att det är något som är ledsamt, men det har ändå ett 

passionerat slut. Hade låten varit en annan hade känslan som sändes ut också varit 

annorlunda.  

 

9.3.   Teman    

9.3.1.   Sex  i  parrelation    

Avsnitten som har analyserats är säsong ett: avsnitt ett, avsnitt två avsnitt fyra, avsnitt sju, 

avsnitt elva. Säsong två: avsnitt fem, avsnitt, sex, avsnitt sju och tolv. Sexet som finns mellan 

karaktärerna inom detta tema innefattar alla tre delar av Stenbergs triangulära teori (1986), det 

vill säga: passionskompnenten, intimitetskomponenten och åtagande/beslutsfattande 

komponenten. I de flesta fall känner karaktärerna varandra väldigt bra innan de har sex med 

varandra. Karaktärerna Noora och William hinner exempelvis gå långt i sitt förhållande inom 

alla tre komponenter innan de har sex. Alltså finns det ett starkt intimt band och ett åtagande, 

innan sde ger efter helt för passionskomponenten, som står för attraktionen mellan två 

personer. Detsamma gäller för relationen mellan karaktärerna Eva och Jonas. De känner 

varandra väl och har varit tillsammans en längre tid innan tittarna får se dem ha sex.  

 

Sex är i den här serien sker med icke verbal kommunikation (Fiske, 2004). Icke verbal 

kommunikation består som tidigare nämnt av kroppsspråk, ögonrörelser och så vidare. 

Signaler som är avgörande för sex. En scen som innehåller sex i serien kan starta med blickar 

som möts och genom det skapas en överenskommelse. Den blicken förstärks av att 

karaktärerna närmar sig varandra. Nästa steg är att de lägger armarna om varandra och kysser 
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varandra. Ett givande och tagande finns mellan paren, en vilja från bådas håll. Oftast fortsätter 

sedan scenen med att karaktärerna tar av varandras kläder och fortsätter sedan med att hångla 

och pressa händerna mot olika delar av varandras kroppar. Därefter klipps scenen till svart 

eller vidare till en ny scen. Ofta avbryts scenen när karaktärernas andning är tung och 

kyssarna är som mest intensiva. Tittaren blir därför lämnad åt fantasin om vad det var som 

hände efter scenens slut. Under vissa av hångelsscenerna händer det att karaktärerna blir 

avbrutna av att någon stormar in. Karaktärerna pressar sig ifrån varandra och tittar storögt mot 

den som har stormat in genom dörren. Ibland blir de påkomna och ibland förstår den 

nyinkomna inte vad det är som några sekunder tidigare har pågått.  

 

Inom semiotiken har Gombrich myntat begreppet scheman (Kjørup, 2004). Eftersom tittarna 

aldrig egentligen får se könsorgan eller en fullbordad sexscen, alltså där båda parterna får 

orgasm, hjälper våra bildscheman och perceptionsscheman för att vi ska kunna förstå vad det 

är som vi får se på TV:n. Två människor, kyssar, smek och nakenhet som för människor 

konnoterar bland annat sex. Därmed har människor ett bildschema för hur sex kan se ut. 

Många människor har dessutom ett perceptionsschema för hur sex ser ut, hur upplevelsen av 

sex är och hur det känns. Därmed känner vi också igen de olika signaler och steg som 

karaktärerna går igenom innan producenterna väljer att avsluta scenen. Signaler kan vara så 

som att båda karaktärerna i scencen börjar ta av varandras kläder eller att de är nakna innan 

scenen bryts. Genom att tittaren lämnas vid en tydlig markör kan tittaren sedan visualisera och 

tänka sig in i hur fortsättningen av scenen ser ut även om de inte får se den.  

 

9.3.2.   Casual  sex    

Casual sex är något som egentligen inte visas så mycket i serien. Däremot pratas det desto 

mer om det. Därför kommer detta avsnittet bli ganska kort och kommer sedan blir mer 

omfattade i kapitlet “Hur pratar de om sex?” sidan 35. Avsnitten som har ingått i detta tema är 

säsong ett: avsnitt fyra, avsnitt sju. Säsong tre: avnsitt ett och avnsitt tre. Säsong fyra: avsnitt 

ett.  

 

I Skam utspelar sig casual sex i scenmiljön hemmafester. Passionskomponenten i Stenbergs 

teori (1986) är den den viktigaste komponenten i det här temat. När två karaktärer träffas på 

en hemmafest så finns inga intima band, de känner inte varandra. Det finns ingen indikation 

på att de ska göra något åtagande efter deras möte på den här festen. När de två karaktärerna 
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träffas på festen börjar det med ett slumpartat möte och därefter ett samtal dem emellan. 

Konversationen kan se ut på ett sätt som nedan. Scenen utspelar sig mellan två karaktärer som 

heter Penetrator-Chris och Eva.  

“PC- Og her sitter du?  

*E skrattar till. rättar till ballerinakjolen.  

E- Her sitter jeg.  

 *PC går fram till sängen där E sitter.  

PC- Det ser ut som noen prøver og få tag i deg.  

*PC sätter sig ner. Från och med nu är det bara närbilder på deras ansikten medan de pratar.  

E- Ja *Suckar*  

PC- Hvem er Jonas?  

E- Kjærestan min… Eller.. *suck* 

PC - Du vet ikke om han er kjærestan din eller?  

E- Jo han er kjærestan min. Det er bara… Vi krånglet så..  

*Es ögon börjar att tåras. PC lutar sig fram och lägger armen om henne.  

PC - Duu..  

*E börjar hulka lite..  

PC- Fuck han da.. “ 

(Säsong ett avsnitt sju, 13:57) 

 

Detta resulterar sedan i att de två börjar hångla. Vanligvis utspelar sig dessa scener i serien 

bland andra människor, eller i ett sovrum eller ute på balkongen på festen. Inget av avsnitten 

visar någon vidare fortsättning på den sexuella kontakten förutom hånglet som fanns med på 

den här festen. Det som visas i serien är ofta bara hånglet; därefter så visas nya klipp eller 

andra saker som händer. Det finns tillfällen där kontakten och intimitetskomponenten 

påbörjas på fester. Det innebär att karaktärer sedan börjar smsa med varandra efter händelsen.  

 

Ett annat tillfälle när casual sex visas är när karaktären Isak är på fest. Han sitter på toaletten 

tillsammans med sitt killgäng. De sitter och röker marijuana. In kommer två tjejer, där den 

ena letar efter tabletter för att bli hög. Isak går fram till henne och lägger en tablett på tungan, 

som hon tar från honom genom en kyss. Därefter lämnar alla andra rummet och de börjar 

hångla ordentligt och tjejen börjar att kyssa Isaks kropp och gå ner för att försvinna ur bilden. 

Isak avbryter hela akten genom att säga  “heeey..” Genom att han försöker vrida sig ur tjejens 

grepp visar han tydligt med sitt kroppsspråk att han inte vill fortsätta. Det tittarna tidigare vet 
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om den här tjejen är att Isak tycker att hon är snygg, därmed finns någon form av 

passionskomponent med. Men anledningen till att han vill sluta kan tittarna vid det här 

tillfället bara ana. Två andra karaktärer tidigare har hittat homosexuell porr på hans telefon 

kan tittarna förstå att han är förvirrad vad det gäller sin sexualitet. 

 

Innan båda av dessa incidenter sker får vi se hur kroppsspråket ser ut mellan karaktärerna. 

Deras samspel blir ofta tydligt innan det händer något rent sexuellt. När en av personerna 

dyker upp i rummet riktas huvudkaraktärens uppmärksamhet dit direkt. Det visas genom att 

hela kroppen vänds mot den andra eller att de närmar sig varandra. Innan det sker någon 

sexuell interaktion tittar de varandra djupt i ögonen. Därefter är det som att de genom den 

stunden som de tittar varandra i ögonen tyst kommer överens om att nu ska de kyssas. Det 

ögonblicket hade inte kunnat förstås om karaktärernas blickar hade mötts vid en annan 

tidpunkt, exempelvis i skolan.  

 

9.3.3.   Homosexuella  sexrelationer  

Homosexuella sexrelationer är inte heller så vanligt i denna serien. Med undantag för 

karaktären Isak, som utforskar sina sexuella preferenser och blir kär i en kille som heter Even. 

Därmed blir de karaktärerna centrala under just detta temat. Avsnitten som används i detta 

tema är: säsong två, avsnitt 1. Säsong tre: avsnitt fyra, avsnitt sju, avsnitt åtta. Säsong fyra: 

avsnitt 3.  

 

De sexuella interaktionerna som sker mellan Isak och Even innehåller alla delar av Stenbergs 

triangulära kärleksteori (1986). De hinner skapa ett intimt band genom att de från början inte 

riktigt vet hur de ska gå tillväga med sina känslor, om de ska skapa en relation eller inte. När 

de ska ha sex första gången har de redan avslutat relationen en gång för att Even tyckte det 

gick för fort. Säsong tre, avsnitt sju speglar första gången som killarna har sex med varandra. 

När de kommer tillbaka till varandra hinner de knappt prata med varandra innan de hånglar. 

Passionskomponenten är alltså väldigt stark. Åtagandekomponenten är inte så stark ännu, då 

de fortfarande utforskar var de står till varandra. Den första sexscenen innehåller något 

hårdhänta tag och de trycker sig nära varandra. De slutar inte kyssas eller släpper taget om 

varandra när de tar sig genom Isaks lägenhet och in på hans rum. Detta konnoterar att det är 

en känslomässigt laddad relation och de känner starkt för varandra. Karaktärerna slutar 

plötsligt upp under scenen och utbyter blickar under ett kort ögonblick, det blir en del av den 
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icke verbala kommunikationen mellan dem. De kommer genom de ögonkastet överens om att 

fortsätta och börjar därefter med att ta av kläder på varandra. När scenen avbryts står Even 

och Isak mitt på golvet och kysser varandra. Even fortsätter kyssa längs Isaks kropp och 

försvinner ut ur bilden. Därefter får vi tolka vad det är som händer. Genom 

perceptionsscheman och bildscheman får tittaren uppfattningen om att oralsex på Isak är 

fortsättningen på den här scenen. Fortsatta sexscener som visas mellan Isak och Even är 

kärleksfulla, de finns många stunder då de bara tittar på varandra. Tittar på ett sätt som 

speglar deras glädje för att ha varandra i sitt liv, och när de tar i varandra gör de det varsamt. 

Med andra ord utvecklas alla tre delar av Sternbergs triangulära kärleksteori (1986).  

 

Ytterligare en scen som går till på ett liknande vis är när karaktären Noora öppnar sin 

rumskompis dörr medan han får en oralsex. I det fallet är händelsen mer visuell. När Noora 

öppnar dörren, väller det ut musik och vi ser en naken kille stå mitt i rummet samtidigt som en 

annan kille försöker förflytta sig från sin knästående position framför rumskompisen och 

gömma sig utom synhåll. Detta konnoterar skam eller att det är pinsamt att bli påkommen på 

det viset. Nooras reaktion är att snabbt stänga dörren igen och genom att hon tar handen för 

pannan och lutar sig mot dörrkarmen och skriker “sorry!” så kan vi förstå att det är pinsamt 

även för henne.  

 

9.3.4.   När  sex  går  fel    

Detta tema visas egentligen aldrig rent visuellt för tittaren. Det handlar främst om hur 

karaktärerna pratar om händelsen. Avsnitten som har analyserats är; säsong ett: avsnitt 11. 

Säsong två: avsnitt nio,  avsnitt tio och avsnitt tolv. 

 

Det finns två stor händelser i serien som påverkar tjejerna. Den ena är när karaktären Vilde 

tror att hon har blivit gravid. Detta sker efter att hon har haft oskyddat sex med karaktären 

William. Det resulterar i att hon super sig full i förhoppningen om att hon genom det få ett 

missfall. När tjejerna tidigare har pratat om detta framgår att det att Vilde ser William som ett 

fint ansikte: “Han er den kjekkeste coolste 97:an”. Alltså finns det bara passionskomponenten 

som kopplar samman paret. Enligt Sternberg (1986) blir ett förhållande utan alla komponenter 

obalanserat och kan därför inte heller fungera. Något som deras förhållande inte heller gör. 

När Vilde ska förklara händelsen visar hon bara tjejerna graviditetstestet som hon har gjort 

och det visar två streck som ett plus alltså positivt. Hon säger inget utan visar bara upp 
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graviditetstestet för tjejerna, icke verbal kommunikation som förtydligar allvaret i situationen. 

Karaktären Noora försöker att skoja till situationen genom att hänvisa till att de ska tillbaka 

till skolläkaren, ett ställe som de gick till allesammans tidigare för att ordna så att Vilde inte 

skulle bli gravid. Hon säger : 

“Ja.. ja *skrattar till* Da blir det en litta tur til doktor Skrulle igen da. *fnissar 

nervöst*”. (Skam, säsong ett avsnitt 11, 6:13).   

 

Ytterligare ett avsnitt som beskriver sex när det går fel, är när karaktären Noora en morgon 

vaknar upp naken i en säng brevid en kille och en tjej. Kvällen innan har hon druckit alkohol 

och blivit full och minns därför inget av vad som har skett. Killen som hon vaknar upp 

bredvid är bror till hennes pojkvän. Det som konnoteras när Noora vaknar upp naken i en säng 

bredvid en naken kille, är sex. Genom hennes sätt att vakna och se sig omkring med stora 

ögon, sedan sätta sig upp och slå handen för munnen, så förstår tittarna genom de olika 

koderna att detta är något som är negativt. Hon fortsätter att stirra framför sig och hålla 

händerna på huvudet, som blir tydliga koder för att försöka minnas vad som har skett. I nästa 

klipp får vi se hur hon med öppen skjorta går med snabba steg igenom köket för att leta efter 

sin telefon. Därefter lämnar hon lägenheten. Tittaren kan förstå genom hennes öppna skjorta 

och stressade steg att hon så snabbt som möjligt vill komma därifrån. I den här situationen 

finns ingen intimitetskomponent, eftersom det är människor som hon precis har träffat och där 

den ena är bror till den person som hon har utvecklat en attraktion för tidigare under serien. 

Fortsättningen som följer är att Noora får extrem ångest och vill inte gå till skolan. Det tar 

dessutom lång tid innan hon tar modet till sig för att berätta för de andra tjejerna vad som har 

skett.  

 

9.3.5.   Hur  pratar  de  om  sex?    

Stora delar av karaktärernas konversationer kretsar på något sätt om sex och relationer. Både 

om casual sex, men också hur sexet ser ut när de är i relationer. Stora delar av karaktärernas 

diskussioner kopplar ofta tillbaka till ämnen som relaterar till sex. Därmed består de flesta 

konversationer av sex. Det som kommer att analyseras är en konversation som tjejgänget har 

mellan sig och en konversation som grabbgänget i serien har mellan sig. Det är två specifika 

konversationer som varar lite längre och som verkligen berör ämnet sex.  
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Konversationen är tagen från säsong 1 avsnitt 5, 12:53. Inför karaktären Vildes första 

sexupplevelse tillsammans med karaktären William träffas tjejerna hemma hos karaktären 

Eva för att snacka och förfesta. Karaktärerna som medverkar i scenen är Eva, Vilde, Noora 

och Chris. Konversationen dem emellan kretsar kring hur ont det gör att förlora oskulden. 

Karaktären Vilde ligger på sängen och dricker vitt vin, då hon inte vill ha sex första gången 

och vara nykter. En markör för att hon är nervös, då alkohol har en avslappnande effekt. Det 

förtydligas även när Vilde senare när ber Eva nypa henne i armen så att det gör lika ont som 

när Eva förlorade oskulden. Just för att hon är rädd för att det ska göra ont. När Eva nyper 

Vilde skriker hon till och använder ordet “serr”. Ordet är en förkortning för det norska ordet 

“seriøst”. Vidare i konversationen hävdar Vilde att hon inte vill verka “desp på pick”. “Desp” 

är en förkortning på “desperat” och det betyder att hon inte vill verka “desperat efter kuk”. 

Tjejerna pratar vidare om att Vilde inte behöver ha sex om hon inte vill. Vilde känner dock att 

hon vill, men hon är rädd för att det ska göra ont. Då säger Noora att hon måste bara försöka 

slappna av. Därefter försöker hon hitta vad det är som “tenner” (tänder) Vilde på William. 

Vilde förstår inte vad hon menar och när Noora förtydligar och säger “kåt” fnissar de andra 

tjejerna till och tittar storögt på varandra. Vilde hävdar bestämt att hon inte blir kåt. Noora 

lyckas till slut att få Vilde avslappnad, trots att Vilde blir rädd för att Noora ska göra någon 

“lesbegreja” (lesbisk grej), genom att Vilde får tänka på hur kvällen, som hon ska få uppleva 

ser ut. Den inkluderar egentligen inte William utan hon tänker mer på vad hon har på sig. Så 

hon talar om klädmärken och vad märket på läppstiftet hon bär heter och så vidare.  

 

Konversationen med grabbgänget är hämtad från säsong 3 avsnitt 5, 22:43. Karaktärerna 

Jonas, Mahdi, Magnus och Isak sitter och förfestar. De dricker öl och Magnus berättar om en 

sexupplevelse han hade på den senaste festen som de var på. Hur han där blev uppraggad av 

en tjej och började hångla med henne på toan. Han använder mycket mimik, stönanden och 

juckningar för att visa på hur de gick till. Mimik är del av icke verbal kommunikation som 

används för att förstärka historien. Medan Magnus berättar om händelsen använder han 

många engelska ord som har gjorts om till norska versioner. Han använder ord som “pincha”; 

från engelskans “pinch” (nypa), “hokke”; från engelskans hook (likställt med både sex och 

hångla), “chiller” från engelskas “chill” (ta det lugnt), och så använder han frasen “what the 

fuck” som är engelska för ungefär “vad fan”. Andra ord som förekommer är ord som 

“pule”  (kan jämföras med svenskans “knulla”), och återigen förkortningen serr.  
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9.4.   Instagram  och  webbsidan    

Bilderna som publiceras på NRK:s hemsida hör samman med berättelsen av historien i Skam. 

Det är meningen att de ska föra berättelsen framåt och hör därmed samman med teorin om 

medialisering. Bilderna som publiceras på det sociala mediet Instagram och på hemsidan 

lämnar små meddelanden om hur det ser ut just nu, hos de olika karaktärerna eller vad det är 

som de hittar på just idag. Bilderna som finns med är tagna en från varje säsong. De beskriver 

hur karaktärernas vardag ser ut precis som det skulle kunna göra för vilken annan vanlig 

ungdom som lever idag. Sedan har bilderna eller konversationerna någon form av sexuell 

koppling.  
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Bild tagen från NRK Skam säsong ett (NRK Skam, 2015).  

Bilden visar en konversation mellan karaktären Eva och hennes pojkvän Jonas.  

Språket som används i den här posten är främst norska men också en del engelska. I 

konversationen finns ett flertal bilder där den första visar Eva själv som har ett linne på sig där 

ena axelbandet har glidit ner. Sedan skickar Eva fler bilder som visar olika tjejers bröst och 

får till slut pojkvännen Jonas att åka till henne. Det nedglidna axelbandet, Evas leende och att 

hon sitter i sin säng tillsammans med att hon sedan skriver ”come over?” konnoterar något 

lockande, flörtigt och sexuellt. Hennes fortsättning med att skicka bilder på andra tjejers 

urringningar, konnoterar istället något komiskt och för att få hennes pojkväns 

uppmärksamhet. Eva och Jonas har en kombination av intimitet, åtagande och 

passionsskomponenter. Detta blir tydligt genom att Eva först spelar på sin egen sexualitet och 

vill väcka attraktionen (passionskomponenten). När hon blir nekad fortsätter hon med att 

försöka genom att skicka bilder för att väcka pojkvännens uppmärksamhet 

(intimetskomponenten). Till sist ger sig Jonas och bestämmer sig för att komma till Eva 

(åtagande/beslutsfattandekomponenten).  
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I samband med konversationen lägger Eva upp en film på sin Instagram (@evamohn2) där de 

försöker öva på provet tillsammans. Vilket ger tittaren en extra inblick i hur vardagen ser ut 

för karaktärerna, tittarna kan även här titta, gilla och kommentera på filmen precis som när 

ungdomar följer kompisar på Instagram. Konversationen som innehåller flörtiga eller rent 

sexuella meddelanden är ett återkommande tema bland paren. Det kan se ut på detta sättet 

eller så kan det vara uttalat vad som menas. Det kan vara att den ena karaktären har haft en 

sexdröm eller sitter och fantiserar om den andra och därför måste skriva ett sms. Därefter 

brukar konversationen fortsätta med att de skickar flirtiga meddelanden dem emellan. Dessa 

kan inkludera sexuella anspelningar om de ska göra med varandra. 

 
 

 
 
 
Bilden är tagen från NRK Skam säsong två (NRK Skam, 2015). Den finns också att hitta på 

@loglady99 Instagram som är den officiella Instagramsidan för karaktären Noora.  

 

Bilden visar karaktärerna från vänster Vilde, Chris, Sana och Eva. Texten till bilden översatt 

till svenska “2 av fyra snackar om sina sexuella fantasier”. De två som de syftar på är först 

karaktären Eva som sitter och håller två bananer framför sina bröst riktade så att de pekar 

framåt. Hennes ansiktsuttryck visar rynkade ögonbryn och läpparna är som i ett sträck. Det 
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ser ut som att hon drar ihop läpparna för att säga något i stil med “pang”. Genom dessa 

denotationer kan vi på konnotations nivån förstå att det som att det som Eva vill simulera är 

att hon har två pistoler fästa på brösten som hon skjuter med. Den andra karaktären som 

texten syftar på är Chris. Hon räcker ut tungan samtidigt som hon håller upp handen. Det som 

tillsammans med texten kan konnoteras är hur hon vill få oralsex, eller hur oralsex kan se ut.  

 

Bilden står för sig självt och är det enda som postas från den dagen. Det som bilden gör är att 

skänka mer förståelse och kännedom om karaktärerna. Detta är förmodligen en bild som är 

tagen en slump. 

 
 

 
 

Bilden är tagen från Skam säsong tre (NRK Skam, 2015). Den går även att finna på @isakyaki 

som är karaktärens officiella Instagram.  

 

Bilden visar en bild på karaktären Magnus som står på skolgården och står så att det bildas en 

skugga bakom honom. I höjd med sin egen penis håller han ut ett finger. I skuggan får han en 



42 
 

tydlig penis med tillhörande pung. Bildtexten översatt till svenska: “Kille (16) söker katt. 

Fortfarande. Måste ha taggig tunga, men om det är svårt så går det nog bra med lite taggig 

tunga också. Hälsningar katthookaren.” Texten syftar till en tidigare konversation som hela 

grabbgänget har haft där Magnus berättade att han hånglade med en tjej som han tyckte hade 

kattunga. Det vill säga att tungan var liten och sträv. Bilden konnoterar en skämtsam 

kontaktannons. Isak har lagt upp en film dagen innan där innehållet var liknande. Även denna 

gång blir Livningstones teori om medialisering (2009) tydligt genom att inläggen på 

Instagram är en fortsättning på konversation och en möjlighet för tittarna att engagera sig och 

kommentera. Eftersom tittarna vet om den tidigare diskussionen blir sedan bilden som ett 

enda stort internskämt.  
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Bilden är hämtad från säsong fyra (NRK Skam, 2015). I konversationen ovan är karaktärerna 

Chris, Eva, Vilde, Noora och Sana med. Gruppchatten ovan heter Olafiaklinikken och namnet 

är hämtat från en avdelning på Oslo universitetssjukhus som behandlar sexuellt överförbara 

sjukdomar (Oslo universitesykehus, 2017). Språket i konversationen innehåller norska men 

också engelska. I gruppen skickar Chris en bild som visar en genomskärning på en kvinna sett 

från sidan på låret. På bilden pekas olika delar av det kvinnliga könsorganet ut som klitoris, 

blåsa, livmoder, anal och sist men inte minst g punkten. Varpå tjejerna börjar diskutera om g-

punkten är en myt eller hur det fungerar. Karaktären Noora avslutar diskussionen med att tala 

om att alla (kvinnor) är olika och kan bli stimulerade på olika ställen. Därmed är en av 

konnotationerna i den här bilden och konversationen rent undervisande för tjejer och killar.  

 

Bilden ovan är det enda gången som det görs ett upplägg denna dag. Det speglar en av 

tjejernas vanliga konversationer som kan handla om allt mellan himmel och jord.  

10.   Diskussion    

När serien Skam startade 2015 fick den ett otroligt stort genomslag. Genom att titta på hur 

serien porträtterar sex har jag tittat noggrannare vad en sexscen kan innehålla. Jag har även 

analyserat hur producenterna har använt sig av musik för att beskriva både händelser och 

känslor. Den här studien avser att ta reda på hur den här serien porträtterar sex och vad det 

skulle kunna ha för påverkan på ungdomar som tittar på den. Här nedan följer en diskussion 

som avser att fylla upp forskningsluckorna om transmedialt berättande genom flera olika 

plattformar och vad de innehåller för information om sex och hur det porträtteras. 

 

10.1.   Innehåll  och  påverkan  

Scenmiljön och attributen speglar en medelklass. Deras aktiviteter speglar också en 

priviligerad medelklass som har det gott ställt vad det gäller sociala och ekonomiska aspekter. 

Ungdomarna lever allt som oftast i lägenheter och hus var av vissa redan bor själva, trots sin 

ringa ålder. De äger smarta telefoner, de äger även saker som datorer och så vidare. Socialt 

har de vänner omkring sig och människor som bryr sig om dem. Vad det gäller mångfalden i 

serien fångar producenterna upp olika personer och det är nog också en anledning till att 

serien har lyckats så väl. Många olika personer som har möjlighet till att känna igen sig. 

Eftersom att den skildrar heterosexuella tjejer och killar och homosexuella killar och deras 
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sexuella upplevelser, finns det många som får möjlighet till identifiera sig med och ta lärdom 

av dessa. Producenterna skildrar till och med ungdomar som väljer att inte ha sex på grund av 

att de följer en trosuppfattning. Genom att det finns en öppenhet till olika sorters sexualitet, 

ger det en möjlighet för ungdomar som är förvirrade i sin sexualitet att olika typer av sex är 

okej. För att fylla alla olika delar av sexualitetsbegreppet (RFSU, 2017) och skulle även 

transpersoner och lesbiska tjejer på något sätt medverkat i serien. Genom bilder som 

publiceras på hemsidan kan ungdomar få information om sex på ett sätt som tjejer och killar 

inte har pratat om innan. Som bilden med g-punkten kan slå hål på myter hos både killar och 

tjejer som tror att g-punkten är det enda stället som kan ge en tjej en orgasm.  

 

Kameravinklarna i serien är fokuserade på den person som scenen för tillfället handlar om. 

Därmed används mycket närbilder under sexscenerna. Dessa närbilder ger också närhet till 

karaktärerna för att tittaren får följa karaktären, rent fysisk, på ett nära sätt. Den här närheten 

till att få se hur sex faktiskt fungerar och att följa en karaktärs känslor i olika situationer blir 

viktig för ungdomar. Skam är en viktig informell informationskälla inom 

socialiseringsprocessen (Gripsrud, 2011; Fortenberry, 2014), för att lära sig hur relationer och 

sex fungerar. 

 

Efter att ha analyserat serien tror jag att serier som Skam är otroligt viktiga för ungdomars 

sexuella och sociala inlärning och förståelse. Serien innehåller lärdomar om när sex går fel, 

men också när en relation går bra och en faktiskt vill ha sex för första gången. Serien blir en 

informell informationskälla som är viktig då den blir en motvikt till exempelvis porr. Istället 

för våldsamma scener eller scener där sex blir objektifierat, får tittaren se hur sex fungerar när 

det kommer till det verkliga livet. Det inkluderar också relationer och känslor som kommer i 

kölvattnet av sex. Därför blir serien med alla dess olika forum, viktiga för ungdomars lärande 

och uppfattning om hur sex kan se ut. Det som tål att diskuteras är ifall tittaren ska få se hela 

sexakten och inte bryta innan det sker något. Att fortsätta att tydligare visa sex i 

ungdomsserier hade kanske till viss del plockat bort hemlighetsmakeriet som finns kring sex. 

Därmed hade det också kunnat informeras mer om exempelvis kondomer på ett mer tydligt 

sätt. Vuxnas försök att få ungdomar att använda kondom finns med i Skam, men under stela 

och konstiga situationer. Samtidigt kan det bli problematiskt att visa sex mer visuellt eftersom 

karaktärerna ska föreställa att vara under 18 år. Det betyder att att tittare faktiskt kan vara 

mycket yngre. Att utsättas för mer grafiska bilder kan därmed vara skadligt för ungdomars 

hjärna (Voon, Mole Banca, Porter, Morris, Mitchell, 2014). Men jag anser att samhället i 
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större utsträckning åtminstone behöver börja prata om sex och där är Skam en tydlig förebild. 

Det är något som bör appliceras på det vardagliga livet. Istället för att lämna ungdomar 

ensamma med funderingar om hur sex och relationer kan gå till, så öppnas ett forum med tid 

för alla sorters diskussioner som handlar om sex. Eftersom sex är något som för många kan 

vara svårt eller läskigt behövs diskussionerna tas fram i ljuset för att fördomar och 

förutfattade meningar ska försvinna.  

 

För att återvända till vad serien har för inspriration för ungdomars vilja till att ha sex tror jag 

att serien kan inspirera till att vilja leva som tjejerna och killarna gör. Eller åtminstone känna 

igen sig i deras liv för att en lever eller har levt på ett liknande sätt. Van Oosten, Peter och 

Vandenbosch konstaterade i sin studie (2016) att kombinationen av bilder på sociala medier 

och TV-seriers innehåll har störst inflytande på ungdomars syn på casual sex. Genom att 

serien använder sig av korta klipp, meddelanden mellan karaktärer och bilder på sociala 

medier kommer tv-tittarna nära karaktärerna på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. 

Genom närheten och förståelsen för en karaktär, finns också en större möjlighet till att en 

ungdom kan inspireras än om ungdomarna känner sig distanserade från karaktärerna (Van 

Oosten, Peter, Vandenbosch, 2016). Eftersom många ungdomar idag har tillgång till smarta 

telefoner och internet kan de med hjälp av tekniken följa karaktärerna på ett djupare plan. 

Detta är en tydlig utveckling på medialisering där innehåll, teknik och mottagare är delar för 

att skapa helhetsupplevelsen av serien (Livingstone, 2009). Därmed blir medialiseringen 

också en del av socialiseringsprocessen eftersom serier som innehåller transmedialt berättande 

på denna nivå är delar av varandra. 

 

Musikens påverkan på känslan och hur tittaren uppfattar sex i den här serien blir tydlig genom 

analysen av Hoziers låt “Take me to church”. Kontinuiteten som ges till tittaren genom 

musiken gör att den beskriver uppbyggnad, klimax och avslut på sexet utan att tittaren 

behöver bli förvirrad. Den hjälper också att beskriva och avdramatisera det som sker på 

skärmen. När naturliga ljuden så som stön, smackade från kyssar och andra ljud som kan 

förekomma vid sex plockas bort så förmedlas känslan och intensiteten via ord i en låttext och 

musikens sätt att spela. Alltså om musiken handlar om kärlek och går i dur får tittaren en 

känsla av att det är det som karaktärerna känner. Medan om scenen har musik som går i moll 

och handlar om ett uppbrott så är det också det som tittaren kommer att förstå. Annars kan det 

vara svårt att förstå vilken typ av känsla som är inkluderad i en sexakt. Eftersom vanliga 
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koder såsom ögonrörelser och minspel försvinner mer då ögonen oftast är stängda och 

ansiktet täcks av en annan person. Genom musiken förtydligas känslorna.  

Under analysens gång fanns en återkommande fundering. Varför porträtteras inte casual sex 

mer? Samtalet kring casual sex är något som ofta är framkommande, men sexscener där det 

porträtteras är inte lika återkommande. Att inte visa upp det gör att glamoriseringen av 

handlingen försvinner, men något som också försvinner är lärdomarna om hur det kan se ut 

och fungera. Genom att inte visa upp casual sex blir det inte normaliserat i verkliga livet i 

samma utsträckning, eftersom det inte är lika förekommande (Garcia, Massey, Merriweather 

& Reiber, 2013). Att endast visa casual sex på TV var det som var minst troligt att inspirera 

ungdomar till att ha det själva, för att ungdomar ofta kan distansera sig från karaktären (Van 

Oosten, Peter, Vandenbosch, 2016). Dock blir kombinationen med bilder som inkluderar 

sexiga anspelningar på ungdomarnas sociala medier flöden och kombinationen med filmen en 

desto större möjlighet till att inspireras (Van Oosten, Peter, Vandenbosch, 2016). Om 

producenterna är medvetna om detta och inte vill inspirera ungdomar till att “ligga runt” är 

deras tillvägagångssätt också det mest effektiva. Genom att de inte visar upp casual sex för 

ungdomar. I serien framgår det främst att karaktärer som har alla delar av Sternbergs 

triangulära kärleks teori är också de som har sex (1986). Sexet blir något som är positivt och 

som ingår i en relation med personer som hyser passion för varandra. Det gäller för både 

homosexuella och heterosexuella sexrelationer. De båda porträtteras på ett liknande sätt och 

därmed görs ingen skillnad på homosexuellt och heterosexuellt sex.  

 

Konversationerna kring sex har varit en stor del av handlingen i serien. Diskussioner som sker 

mellan karaktärerna har ofta en grund i att utbyta information och lärdomar som karaktärerna 

får genom sina sexuella upplevelser. Genom diskussionerna finns också en möjlighet för 

tittare att ta åt sig av det som finns. Fastän de kanske inte hade vågat prata med sina vänner 

om det. Därför får tjejer till exempel en insikt in i hur det kan vara att förlora oskulden. Eller 

hur en ska gå tillväga om en är väldigt nervös inför att ha sex första gången, eller vad en inte 

ska göra under sex till exempel. Konversationerna kan även kretsa kring positiv feedback som 

Fortenberry (2014)skriver är en viktig del för att bli trygg i sig själv under sex. Får en tittare 

då höra och se vad som är okej och inte, hjälper det till i utvecklingen.  
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10.2.   Ords  betydelse  

Ordens betydelse för samtal och skrivna konversationer är viktiga för att skapa en 

igenkänningsfaktor för tittarna. Sättet att prata genom att använda för engelska ord som är 

förnorskade är något som är återkommande och en tydlig indikation på dagens ungdomsspråk. 

Genom att ungdomar i större utsträckning än någonsin vistas bland engelsktalande språk. 

Eftersom vi idag är uppkopplade på ett annat sätt än tidigare och stor del av vår 

mediekonsumtion kommer från engelskspråkiga länder så kommer ungdomar också närmare 

det engelska språket (Livingstone, 2009; Björk 1995).  

 

“Pick”, “pule”, “kåt”, “lesbe”, “homse”, är ord som på något sätt får en reaktion av 

karaktärerna. Orden betyder på svenska “kuk”, “knulla”, “kåt”, “lesbisk”, “bög”. Det som 

oftast sker när någon av orden yttras är att de andra skrattar. Antingen ordentligt eller att 

någon fnissar till. Alla orden kan brukas i olika konstellationer när en konversation handlar 

om sex. De är alltså sexuellt laddade för ungdomar. Dessutom tillhör de enligt normen ord 

som anses grova. De kan också brukas tillsammans med andra ord för att skapa svordomar 

och retsamma kommentarer.  

 

10.3.   Reflektion  över  analysen  

Då jag tidigt fastnade för serien själv och har sett den en gång tidigare, visste jag vad jag 

kunde förvänta mig av den. Eftersom jag visste vad den innehöll, kan det vara så att det är 

färgat av mina förväntningar av serien. Genom att jag tidigt var medveten om att MCDA 

enkelt blir färgat av mina egna tolkningar, är det något som jag har haft i åtanke medan 

analysen gjordes.  

 

För att skapa en riktigare bild kring vilken påverkan serien har på ungdomar borde jag ha 

gjort intervjuer. Hade jag haft möjlighet till att göra det, hade jag kunnat se hur mina teorier 

faktiskt fungerar i praktiken. Samtidigt var inte det heller helt syftet med just den här studien.  

 

En del av själva undersökningen är att den till stora delar utspelar sig på ett annat språk och 

därmed kan min förståelse för vad som händer också begränsas mer än om materialet varit på 

svenska. Dock anser jag att min förståelse för språket ökade i takt med att jag transkriberade 

och fick höra språket.  
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10.4.   Vidare  forskning  

Vidare forskning inom detta skulle kunna vara  att ta reda på hur en serie som Skam faktiskt 

påverkar ungdomar. Eftersom den till stor del är skapad av ungdomars tankar och idéer om 

livet borde också påverkan på andra ungdomars sexliv vara desto större. Därmed vore det 

också intressant att undersöka om den teorin stämmer eller om graden av påverkan är ungefär 

som i en “vanlig” ungdomsserie. Det hade också varit spännande att se om inlärningen genom 

socialiseringsprocessen i Skam har en påverkan på ungdomars sexliv. Det hade även varit 

intressant att se om seriens sexliv inspirerar och förstås på olika sätt beroende på vilket land 

som ungdomarna kommer ifrån.  

 

En studie som avser att bara studera endast konversationerna som karaktärerna har som 

handlar om sexuella relationer hade också varit att föredra då detta var något som inte hanns 

med i lika stor utsträckning i den här studien.  
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