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Abstract/Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka normer kring tvåsamhet i den norska internetserien 

Skam. Jag har tittat efter representationer av tvåsamhet i ett antal scener från första säsongen 

och undersökt om och hur queerteori samt Anthony Giddens teorier om kärlek och intimitet 

kan hjälpa oss att förstå och även ifrågasätta tvåsamhetsnormen. Metoden som används är en 

kvalitativ textanalys med en tematisk analys som ram. Undersökningen har utförts med hjälp 

av hermeneutik och reläteori, där tolkningarna har tagit hänsyn till bland annat 

underkommunikation och förhållandet mellan text och kontext. De teoretiska utgångspunkterna 

är heteronormativitet, tvåsamhetsnormen, Giddens teorier om kärlek och intimitet samt 

queerteori. Analysen visar att det i Skam förekommer representationer av en normativ 

tvåsamhet men att det även förekommer ett utmanande och ifrågasättande av tvåsamheten som 

norm. Utmanandet och ifrågasättandet består dels i att vänskapsrelationer får ta mycket plats 

och konkurrerar med tvåsamma kärleksrelationer och dels av queera läckage som görs 

tillgängliga med hjälp av queera läsningar.  

 

Nyckelord: 
Tvåsamhetsnormen, heteronormativitet, Giddens, queer, queert läckage, Skam, representation.  
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1. INLEDNING 

-Men du som är så snygg, hur kan du fortfarande vara singel? 

 

Meningen ovan är inte någonting som sägs i Skam utan bara en tom fras (full med innehåll) 

som finns i det allmänna medvetandet och som jag tycker ringar in den problematik jag valt att 

skriva om i min uppsats. Den handlar om att det knappt spelar någon roll vad var och en vill, 

en kommer ändå få höra att ens värde ligger i förmågan att vara attraktiv nog för någon annan, 

för en partner.  

 

Tvåsamhetsnormen är stark och gör att ett icke tvåsamt liv ofta framställs som ett ofullständigt 

liv (Nordin 2007, 27). Tvåsamheten premieras av samhället, den ger ekonomiska, juridiska och 

sociala fördelar. Tvåsamhet görs också till norm och ideal oavsett sexualitet vilket skulle kunna 

sägas göra tvåsamhetsnormen ännu mer omfattande än heteronormen. Den romantiska 

tvåsamma relationen ges högre status än andra nära relationer. Vi förväntas hitta en enda person 

som ska uppfylla våra önskningar och behov och som vi ska leva med i en monogam 

kärleksrelation, helst resten av livet. Tillsammans ska vi utgöra en slags enhet. Denna enhet 

regleras psykiskt och socialt, både inifrån och utifrån och förväntas dessutom möjliggöra ett 

slags självförverkligande i vilket vi utvecklar och skapar oss själva som individer (Nordin 2007, 

68). Att inte leva i en tvåsam kärleksrelation har sociala konsekvenser. Det ses ofta som en 

tillfällig situation och är någonting som individen förväntas vilja ändra på. De mediala 

framställningarna av tvåsamma romantiska kärleksrelationer är många och görs till en del av 

vår vardag. Konst, musik och film handlar ofta om tvåsamma kärleksrelationer och förmedlar 

en bild av hur det kan och bör vara.  

 

Materialet för den empiriska analysen i denna uppsats utgörs av den hyllade norska 

internetserien Skam (2015-2017), en serie som i första hand riktar sig till en ung publik. Skam, 

som i stort handlar om relationer, är en publiksuccé som med ett nyskapande produktionssätt 

har skildrat en emotionellt engagerande fiktiv värld där den unga publiken enkelt kan identifiera 

sig med texten. Engagemanget var stort när serien släpptes och dramaturgin var flexibel på så 

sätt att den efter hand serien visades kunde anpassas efter den feedback det stora 

publikengagemanget gav. Att serien blev så populär och har setts av så många förklaras av en 

i teamet bakom med att den rör universella ämnen som är av relevans för oss alla, som ”att vara 

älskad och hitta sig själv” (Schanke Sundet 2017, 13).  
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Det som gör Skam till ett bra analysmaterial för denna uppsats är dels att den är populär och 

nyskapande och dels att den uppfattas som progressiv och normbrytande på många plan. Det 

som gör att serien omtalas som progressiv och normbrytande är bland annat den heterogena 

skaran karaktärer; till skillnad från mycket annan skandinavisk kulturproduktion är inte alla 

karaktärer vita, omärkt kristna, normsmala och heterosexuella. Min hypotes är dock att serien 

reproducerar normer kring tvåsamhet, vilket kan ses som problematiskt med tanke på den unga 

målgruppen. Det finns vad jag har erfarit inte någon tidigare studie som undersöker 

tvåsamhetsnormer i Skam, det finns över huvud taget inte mycket forskning kring serien, vilket 

inte är konstigt med tanke på hur ny den är. De behandlade avsnittens övergripande handling 

och en beskrivning av de karaktärer som är av vikt för analysen finns bifogade som bilagor.  

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka normer kring tvåsamhet, om de finns, och hur de i 

så fall representeras i ett antal scener från första säsongen av den norska internetserien Skam.  

 

Frågeställningarna uppsatsen har för avsikt att besvara är:  

 

• Förmedlas tvåsamhetsnormen i internetserien Skam? Hur framställs i så fall 

tvåsamheten som normativ i serien? 

• Hur kan queerteori samt Anthony Giddens teorier om kärlek och intimitet hjälpa oss 

att förstå, utmana och även ifrågasätta tvåsamhetsnormen? 

 

För att kunna besvara dessa frågeställningar kommer jag att använda mig av kvalitativa metoder 

och med hjälp av textanalys titta närmare på om och hur tvåsamhetsnormer förmedlas och 

ifrågasätts i Skam.  

 
1.2 Avgränsningar 
Det finns fyra säsonger av Skam, jag har dock valt att bara analysera den första, dels av 

utrymmesskäl och dels för att kunna göra en så koncentrerad analys som möjligt. Huvudfokus 

ligger främst på relationerna mellan tre karaktärer och hur de gestaltas under de elva avsnitten 

i säsong ett av Skam. De andra tre säsongerna har mycket intressanta teman som jag gärna 

analyserat utifrån ett intersektionellt perspektiv, men av utrymmesskäl har jag avgränsat 

materialet och de teoretiska perspektiven.   
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2. METOD  

För denna uppsats kommer en kvalitativ metod att användas. Kvalitativa metoder går på djupet 

och undersöker hur empiriskt material kan tolkas i en social kontext och hur mening skapas 

kring materialet (Kvale & Brinkmann 2014, 41-47). Studien har en konstruktivistisk ontologisk 

utgångspunkt, vilket innebär att den utgår ifrån att människor konstruerar verkligheten genom 

sina handlingar och tolkningar och att det därmed inte finns en bakomliggande sanning (Fangen 

2005, 22). Det betyder att jag i denna uppsats ej har ett sanningsanspråk, utan att min analys 

kommer att bestå av mina tolkningar, som i sin tur är beroende av den kontext jag befinner mig 

i. Jag kommer att sträva efter en genomskinlighet och tydlighet i hur mina analyser vuxit fram 

för att ge utrymme åt alternativa tolkningsmöjligheter. Det empiriska materialet kommer att 

analyseras med textanalys inom ramen för en tematisk analys. Till min hjälp för tolkning och 

för resonemanget kring tolkningen kommer jag att vända mig till hermeneutiken.  

 

2.1 Tematisk analys 

Enligt Bryman (2011) är tematisk analys ingen enhetlig och tydligt beskriven metod rent 

tekniskt, vilket jag ser som en fördel då jag kan tolka och anpassa metoden för arbetet med 

denna uppsats. Grunderna i en tematisk analys är sökandet efter och uppdelandet i olika teman 

i texten genom noggranna och upprepade närläsningar (Bryman 2011, 528-529). Jag kommer 

att gå tillväga på så sätt att jag tittar på serien och skriver ner det som jag menar är relevant 

utifrån de frågeställningar och den teoretiska ram uppsatsen har. Sedan kommer jag till att börja 

med utgå ifrån mitt huvudtema, tvåsamhet och göra ytterligare närläsningar av materialet och 

anteckningarna. Därefter kommer jag att gå igenom mitt material och välja ut ett antal scener 

som lämpar sig för att göra nedslag i. För analysen kommer jag att transkribera dessa scener 

och sedan analysera både transkriberingarna och de rörliga bilderna för att få med både exakt 

vad som sägs samt allt annat som kan vara av vikt, såsom tystnad, ansiktsuttryck, röstlägen med 

mera. De olika delarna i analysen, avskilda av underrubriker, representerar de underteman som 

har förekommit och blivit belysta i materialet.  

 

2.2 Hermeneutik 

Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse och en av grundtankarna inom hermeneutiken 

är att de olika beståndsdelarna i materialet bäst förstås och tolkas i det sammanhang där de 

förekommer, med andra ord är kontexten av stor betydelse. Det innebär även att tolkningarna 

kan variera beroende på kontexten, och att det kommer att finnas olika potentiella tolkningar, 
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parallella eller motsägelsefulla, som någon annan kunde ha gjort utifrån en annan kontext 

(Hellspong & Ledin 1997). Min tolkningskontext utgörs av min förförståelse men även de 

teoretiska ramar jag använder mig av för denna uppsats. Hellspong och Ledin (1997) påpekar 

att vår förförståelse är nödvändig för att vi ska kunna tolka och förstå textens mening och att vi 

i princip alltid har någon slags förförståelse. Själva texten är dessutom alltid en produkt av ett 

större sammanhang eftersom ingenting produceras i ett socialt och kulturellt vakuum.  

 

Sammanhanget gör texten kontextuell, och därför kan även textens bakgrund hjälpa oss att 

förstå varför den kommit till och är som den är (49, 221). Det kan formuleras som att en text, 

som i detta fall är en internetserie, är en spegling av sin kontext, sitt sammanhang och samtiden. 

Begreppet den hermeneutiska cirkeln förklarar hur förståelsen för texten växer och utvecklas i 

etapper genom en ständig pendelrörelse fram och tillbaka mellan del och helhet, i förhållande 

till text och kontext. Hur en text tolkas är avhängigt den kontext där den existerar, det är genom 

den som delarna görs tolkningsbara, samtidigt är det delarna som ger fördjupad förståelse och 

mer precisa och mångfacetterade tolkningsmöjligheter för helheten (Thomassen 2007, 101).  

 

2.3 Reläteori 

Ett stilistiskt grepp inom visuell kommunikation som är relevant i förhållande till internetserien 

Skam kan förklaras med Roland Barthes begrepp reläteori och disharmoni. Reläteori och 

disharmoni innebär att text och bild inte säger samma sak, och att budskapet därmed förstärks. 

Olika motsägelsefulla saker sägs och visas, vilket gör att tittaren motiveras till att själv tänka 

och tolka budskapet. Det glapp som finns i de motsträviga signalerna blir till en stark 

kommunikativ kraft, ungefär som när minus och minus blir plus i matematiska formler. Det 

kallas underkommunikation och går ut på att berätta så lite som möjligt för att tittaren själv ska 

lägga till resten och på det sättet uppleva att texten säger så mycket mer. Samtidigt får tittaren 

en stark upplevelse av identifikation och bekräftelse och känner sig därför smart och berikad. 

Detta fungerar eftersom att människor ständigt söker mening, sammanhang och symboler, och 

för att det finns en lockelse i underkommunikationen (Bergström 2017, 288-290). Jag kommer 

även att analysera ljudet, musiken främst. Ljudets uppgift i rörlig bild är att förstärka 

upplevelsen av det som syns och att skapa stämning (Bergström 2017).   
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Till att börja med har jag tagit del av tidigare forskning om tvåsamhet för att skapa en bild av 

vad tvåsamhet är och kan vara. Genusvetaren och etnologen Lena Martinsson vill med sin 

avhandling Gemensamma liv (1997) peka på mångtydigheten i heterosexuella parrelationer. 

Hon har intervjuat tio heterosexuella par med barn för att få en bild av hur de skapar och 

resonerar kring sina gemensamma liv och hur de formar och förstår sig själva utifrån dem.  

Utgångspunkten är att tvåsamhet utgör gemensamma liv och att dessa är någonting som görs i 

de intervjuades tolkningar, berättelser och vardagliga praktiker. Avhandlingen belyser inte 

tvåsamhetens normativa verkan. Det gör dock Anna Norbergs avhandling Samkönad tvåsamhet 

från 2009. Hon har intervjuat sju homosexuella och bisexuella par varav ett har barn. Ingången 

och tillvägagångssättet är i stort detsamma som Martinssons (1997).  

 

Norberg (2009) undersöker hur intervjupersonerna konstruerar och talar om sina parrelationer 

och sig själva men även den sociala omgivningens, tvåsamhets- och heteronormers påverkan. 

Både Martinsson (1997) och Norberg (2009) lägger stort fokus på arbetsdelning och 

jämställdhetdiskursen i sina avhandlingar. Norbergs avhandling bidrar med ett viktigt 

perspektiv till forskningen då ett icke-heteronormativt perspektiv länge har marginaliserats 

inom forskarvärlden (2009, 22). I hennes avhandling problematiseras tvåsamheten och 

heteronormativiteten, heterosexuell tvåsamhet fungerar som en referensram som de samkönade 

paren definieras utifrån, på gott och ont. Norberg menar att den idealiserade tvåsamheten 

förenklade för homosexuellas ökade politiska rättigheter på 90-talet, samtidigt som den bygger 

på föreställningar om en maktobalans och skillnad mellan könen som begränsar individers 

handlingsutrymme.  

 

Catrine Anderssons avhandling Hundra år av tvåsamhet: äktenskapet i svenska statliga 

utredningar 1909-2009 (2011) handlar om hur politik och lagar har skapat normer för vad som 

är godkända intima relationer i en svensk historisk kontext. Med utgångspunkt i sociologi och 

queerteori har Andersson analyserat ett antal av statens offentliga utredningar för att se hur 

äktenskapet som institution har konstruerats utifrån normer kring tvåsamhet och 

heteronormativitet under en hundraårsperiod. Men även omvänt, hur tvåsamhet och 

heteronormativitet har konstruerats utifrån äktenskapet som normerande institution. Slutsatsen 

är att även det samkönade äktenskapet bygger på en heteronormativ logik samt att tvåsamheten 

övertagit heterosexualitetens roll som det som har störst normerande verkan på det sociala livet. 
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Avhandlingens begreppsdiskussion kring tvåsamhet, heteronormativitet och normalitet har 

varit en viktig utgångspunkt för denna uppsats.  

 

Det finns inte bara en norm som innebär att en ska vara tvåsam, utan det finns även normer 

kring hur denna tvåsamhet ska se ut. Lissa Nordin har i sin avhandling Man ska ju vara två 

(2007) gjort en etnografisk studie av ensamma heterosexuella män i norrländsk glesbygd. Med 

utgångspunkten att det heterosexuella kärleksförhållandet utgör en institutionaliserad grund 

som samhället kretsar kring och som utgör förutsättningarna för det normala, rätta och lyckade 

livet går Nordin närmare in på vilka kärleksförhållanden som görs acceptabla. Hon menar att 

det görs skillnad på kärlek och kärlek. Vissa premisser måste följas för att kärleken ska tolkas 

som sann, äkta och riktig, det kretsar kring sådant som vem, hur och när. Hon pekar på att en 

endast lever upp till normen om tvåsamhet om tvåsamheten görs på rätt sätt. Nordin har därför 

undersökt vad det kan innebära för människor att stå utanför tvåsamhetsnormen samt att göra 

tvåsamheten på fel sätt: konsekvenserna är exempelvis begränsade möjligheter till umgänge 

och gemenskap. Hon betonar även skillnaden i uppfattningen av den ensamme mannen och den 

ensamma kvinnan. Stereotypen den ensamma kvinnan har en mer mångtydig innebörd, förenat 

med att kvinnans roll i samhället har genomgått en större förändring över tid. Medan 

stereotypen den ensamme mannen är stabilare och har fler negativa egenskaper knutna till sig 

(ovårdad, våldsam och pervers), den blir därmed även mer stigmatiserande.  

 

När det kommer till internetserien Skam har det varit svårt att hitta tidigare forskning då serien 

är ny. Det finns ett publicerat kapitel om Skam av film- och tv-forskaren Vilde Schanke Sundet 

(2017) i en kommande antologi. I kapitlet beskriver Schanke Sundet receptionen och 

spridningen av serien, som succesivt har ökat från att endast ha nått dess primära målgrupp, 

norska tonåringar, till att ha blivit omfamnad av norsk mainstream-media och sedan slutligen 

ha blivit ett globalt kultfenomen med tittare och fans i alla ålderskategorier och från hela 

världen. Kapitlet diskuterar även betydelsen av att det är ett public service-verk, samt själva 

produktionen och distributionen av serien. Studien bygger bland annat på intervjuer med åtta 

personer som på olika sätt har varit involverade i produktionen av Skam. För den här uppsatsen 

har Schanke Sundets kapitel använts för att ge en bakgrund till serien som utgör materialet. 
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4. TEORI 

Heteronormativiteten utgör uppsatsens teoretiska förståelseram och queerteorin kommer att 

användas för att utmana och ifrågasätta den heteronormativa ordningen, inklusive tvåsamheten, 

som självklar. Detta kommer att göras med hjälp av queera läsningar, en slags motläsning för 

att komma åt det som inte sägs rakt ut men ändå finns där. För att undersöka den sociala och 

kulturella betydelsen av tvåsamhet, samt dess eventuella konsekvenser kommer jag att ta hjälp 

av Anthony Giddens teorier om kärlek och intimitet. Teorierna i detta avsnitt är de huvudsakliga 

teorier som denna uppsats utgår ifrån, i analysen kommer det dock att tillkomma referenser till 

ytterligare teorier och begrepp när så krävs.  

 

4.1 Heteronormativitet 

I ett heteronormativt samhälle är utgångspunkten att alla är heterosexuella och att det är det 

enda rätta och det mest lyckade sättet att leva på. Denna uppfattning reproduceras och regleras 

av institutioner, strukturer, lagar, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten 

som norm och premierar ett visst sätt att organisera livet på. Heteronormativiteten är med andra 

ord den maktordning som framhåller heterosexualiteten som förväntad och priviligierad, men 

bara om den görs på ”rätt” sätt. Normen baseras på en skillnadsprincip som hierarkiskt delar 

upp kroppar och livsstilar i ”normal” och ”avvikande” (Rosenberg 2011, 100–101).  

 

Den ”rätta” heterosexualiteten är monogam och reproduktiv, den följer förväntade livsmanus 

och påverkas av normer kring exempelvis etnicitet och funktionalitet, och viktigast av allt 

utifrån ett queerteoretiskt perspektiv; den upprätthåller tydliga gränser mot allt som inte är 

heterosexualitet. Heterosexualiteten är en kulturell och historisk konstruktion som får sin 

mening endast i den uppfattade skillnaden till dess tänkta motpol; det vill säga allt som inte är 

heterosexualitet. Därför måste denna dikotomi upprätthållas för att heteronormativiteten ska 

behålla sin dominerande position. Det som upprätthåller heterosexualiteten som normativ 

genom olika tider och kontexter är bland annat strategier som andragörande, exkludering, 

förlöjligande, tystnad och hierarkisering (Ambjörnsson 2006, 51–82).  

 

De heteronormativa strukturerna och beteendena är inte heller självklara eller nedärvda, utan 

inlärda genom repetitiva handlingar och mönster som reproduceras i den sociala samvaron men 

även genom medier och masskultur. Effekter av heteronormen kan exempelvis vara att de 

queera inslag som faktiskt finns i medier och masskultur helt och hållet förbises och ignoreras 
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(Rosenberg 2011, 103–115, Ambjörnsson 2006, 71–72). Ett annat exempel är att bland annat 

homosexualitet, när det tas upp, alltid tas upp på heteronormens premisser och att det då främst 

handlar om att skapa acceptans eller tolerans och inte om att syna de förtryckande normerna 

(Bromseth & Darj 2010, 28).  

 

4.2 Tvåsamhetsnormen 

Tvåsamhetsnormen är nära sammankopplad med heteronormativiteten och är den sociala 

maktordning som går ut på att två personer förväntas ingå en exklusiv intim och romantisk 

relation där idealet är att de ska vara trogna och endast ha sexuellt umgänge med varandra. 

Normen innebär att du bör, oavsett sexuell orientering, ha eller vilja ha en monogam tvåsam 

kärleksrelation till en annan person för att framstå som lyckad och normal i vårt samhälle. Andra 

relationer, undantaget de mellan föräldrar och barn, räknas inte på samma sätt. Den romantiska 

tvåsamma relationen särskiljs från och värderas högre än andra nära relationer. Den förväntas 

också ges mycket tid, engagemang och energi, den ska kostas på och uppmärksammas av andra 

och den ska gärna även celebreras på olika sätt (Ambjörnsson 2010). Helst av allt ska den 

fullbordas i äktenskapet. Det finns ingen annan institutionell ceremoni mellan två individer som 

värderas lika högt som giftermålet, oavsett hur nära relationen är. Du kan inte gifta dig med din 

bästa kompis.  

 

En kortfattad definition av tvåsamhetsnormen kommer från Anderssons avhandling 100 år av 

tvåsamhet (2011) och innebär att den är ”en konstruktion av det monogama paret som normen” 

(65). Martinsson beskriver i sin avhandling Gemensamma liv (1997) hur tvåsamheten även blir 

en tillblivelseprocess av det gemensamma livet, det vill säga, ett slags självförverkligande och 

identitetsskapande där det som skapas, tvåsamheten, samtidigt blir till en enhet. Genom att ”bli 

till” tillsammans med någon annan menar hon att paret tillsammans bygger en liten familjeenhet 

som blir ett ”vi” som är annorlunda från ”dom”. Malena Gustavson (2001) kritiserar 

tvåsamheten ur ett biteoretiskt perspektiv och menar att tvåsamhetsnormen helt enkelt är ett 

resultat av maktobalansen mellan det dikotoma motsatsparet man och kvinna (21-22).  

 

Tvåsamheten är hegemonisk, vilket innebär att om du inte är i en tvåsam kärleksrelation så 

uppfattas du som avvikande, ensam och misslyckad. Tvåsamhetsnormens konsekvenser 

drabbar både de som lever som singlar men vill ha en partner, de som inte vill ha en partner, de 

som vill ha fler än en partner och så vidare. Gemensamt är att de ses som avvikare och bland 

annat hamnar utanför i samhällsinstitutioner, umgänge och gemenskap. Tvåsamheten anses 
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fungera som ett slags stöd, någonting som hjälper individen att befästa sig själv, att bli någon, 

att bli vuxen och att bli sitt kön, det vill säga: bli en ”riktig” man eller kvinna. Den som inte 

lever enligt tvåsamhetsnormen blir den andre och ses som annorlunda, omogen, fastlåst och 

oförmögen att utvecklas (Nordin 2007, 25–28, 164).  

 

4.3 Kärlek och intimitet i förvandling 

Anthony Giddens skrev redan 1992 om hur den sociala och kulturella betydelsen av kärlek och 

intimitet påverkats av nya ideal. Hans teorier går ut på att synen på tvåsamma intima relationer, 

hur de skapas och fungerar, har förändrats i takt med att de yttre sociala och ekonomiska 

villkoren har ändrats. Från ett äldre romantiskt kärleksideal som handlade om att hitta rätt 

person för att relationen ska bli fullkomlig har det förskjutits mot att istället handla om att göra 

relationen rätt för att den ska bli som en vill ha den. Målet är nu den rena relationen, en relation 

som finns till för sin egen skull, för att de som ingår i den vill det och känner att de får ut 

någonting av den (Ganetz 1997, 173). En relation definierar Giddens som ett nära och 

fortlöpande känslomässigt band till en annan person (1992, 58). Det nya tvåsamhetsideal han 

menar att vi förhåller oss till skildrar han med sitt begrepp sammanflödande kärlek, som 

beskriver en kärleksrelation bestående av aktiv och jämlik ömsesidighet vad gäller 

kommunikation och intimitet. Det handlar följaktligen om öppenhet när det kommer till sina 

egna och partnerns känslor och sexuella behov, samt en vilja att tillsammans och på lika villkor 

arbeta för det gemensamma relationsprojektet (Giddens 1992, 61-63).  
 

4.4 Queerteori 

De queera teoribildningarnas utgångspunkt är postmodern och anti-essentialistisk och innebär 

en uppfattning om att sociala kategorier är föränderliga kulturella och historiska konstruktioner 

som får sin betydelse i skillnaden. De centrala ämnen som queerteori behandlar är kön och 

sexualitet. Den poststrukturalistiska teoretikern Judith Butler kopplas ofta till queerteorin, hon 

förespråkade tidigt att kön är en konstruktion som blir till i det upprepade görandet, vilket hon 

benämner som en performativ process. En viktig poäng i Butlers teori är att det inte finns någon 

uppdelning i kön och genus, det vill säga; inget fördiskursivt biologiskt som genus appliceras 

på, utan att allt är en konstruktion (Weedon 1999, 73-74: Butler 1999, 9-12).  

 

För att begripliggöra konstruktionen av kön inom en heteronormativ diskurs är ett användbart 

begrepp den heterosexuella matrisen, myntat av Butler. Hon menar att manligt och kvinnligt 

skapas och finns till inom en heterosexuell förståelseram, inom den finns endast två binära kön 
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och de är ordnade på ett speciellt sätt i förhållande till varandra så att kön, könstillhörighet och 

begär måste följa en bestämd ordning. För att framstå som en begriplig och normal kvinna krävs 

det följaktligen att personen har en kropp som kategoriseras som en kvinnokropp, att personen 

utrycker sig och uppträder som en kvinna förväntas göra och slutligen krävs det ett sexuellt 

begär till det motsatta könet, det vill säga ett heterosexuellt begär. Det krävs helt enkelt relativt 

mycket för att heterosexualiteten ska göras på ”rätt” sätt (Ambjörnsson 2006, 112-113.) Catrine 

Andersson (2011) antyder att begreppet heteronormativitet snarare har ersatt Butlers 

heterosexuella matris, vilket jag inte håller med om då jag tycker att de kompletterar varandra. 

Det Andersson menar är förtjänsten med att ersätta begreppet den heterosexuella matrisen med 

heteronormativitet är att det är lättare att koppla till en social kontext (56-57).  

 

Queerteorin ifrågasätter heteronormativiteten som det rätta och naturliga sättet att leva på. Men 

vad som är queer är medvetet vagt, därmed synnerligen omtvistat och kan skifta beroende på 

vem en frågar och i vilken kontext. För vissa kan att leva queert vara att inte leva heterosexuellt, 

för andra är det viktigare att inte leva på heteronormativitetens premisser, som exempelvis 

utgörs av tvåsamhetsnormen (Ambjörnsson 2006). I min definition av queer teoribildning vill 

jag trycka på en kritik av de institutionaliserade heterosexuella normer och strukturer som 

ordnar vårt samhälle, det vill säga, inte bara att heterosexualiteten är norm utan även 

tvåsamheten, kärnfamiljen och i förlängningen alla sociala kategoriseringar. Queerteori innebär 

då bland annat ett normkritiskt förhållningssätt gentemot dessa samt ett störande och subversivt 

förhållningssätt mot alla normativa sociala kategoriseringar.  

 

4.5 Queera läsningar/Queert läckage  
Genom att göra en queer läsning kan en upptäcka queera läckage. Det heteronormativa 

samhället generar en heteronormativ kultur, där allt kulturellt innehåll för det mesta tolkas 

genom en heterosexuell referensram. Det behöver dock inte betyda att kulturen är heterosexuell 

i sig, tvärt om finns det allt som oftast queera inslag för den som är öppen för att se dem. Det 

queera finns där, sida vid sida med det heterosexuella, men får inte möjlighet att existera och 

uttryckas på samma sätt som det icke-queera på grund av en heterocentrisk tolkningstradition 

som inte erkänner den parallella existensen (Rosenberg 2011, 117–125).  

 

Det hela inbegriper en viss ambivalens som beror på att normen, som tidigare nämnts, är 

beroende av avvikelsen för att behålla sin dominerande position. Det avvikande; det queera, 

finns redan där, i underkommunikationen, vid sidan av den dominerande heteronormativiteten 
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och när det blir synligt kallas det för queera läckage. För att det ska synliggöras kan det ibland 

vara nödvändigt att göra en motläsning, för att se genom andra filter än de heteronormativa, 

och detta kallas för att göra en queer läsning (Ambjörnsson 2006, 159-160). En queer läsning 

strävar efter att luckra upp och överskrida vedertagna dikotomier såsom hetero/homo, det är 

också denna strävan som blir vägledande för själva läsningen. Den utgår ifrån queerteori och 

letar efter kritik mot heteronormen och till könsskillnaden.  

 

Den queera läsningen sätter även åskådaren i relation till texten, inte på så sätt att hens identitet 

blir viktig för resultatet, utan snarare så att åskådarens identitet blir flytande i förhållande till 

texten, och att åskådaren får möjlighet att pröva sig fram och fiktivt omskapa sin identitet, 

oberoende av kön och sexualitet. Motläsningen ger utrymme för att begära vem som helst och 

identifiera sig på kors och tvärs mot det förväntade, begäret blir flytande och identifikationen 

blir obunden (Wallenberg 2008). Queera läsningar är lika mycket en teori som en metod och 

ett tillvägagångssätt, därför vill jag koppla dem samman med min metod, speciellt avsnittet som 

rör Barthes begrepp reläteori. När olika motsägelsefulla saker sägs och visas motiveras tittaren 

till att själv aktivt tänka och tolka budskapet. Tittaren gör då en motläsning, vilket exempelvis 

utgörs av queera läsningar.  
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5. MATERIAL 

Uppsatsens material består av första säsongen av den norska internetdramaserien Skam, 

producerad för det norska public service-bolaget NRK under åren 2015–2017 av Julie Andem 

(Schanke Sundet 2017). Hela internetserien består av 43 avsnitt fördelade på fyra säsonger, 

avsnitten är mellan 14 och 59 minuter långa och har i Sverige sänts på SVT Play där de för 

närvarande ännu finns kvar. Det som särskiljer Skam från andra serier är att den inte är en 

renodlad tv-serie utan en internetserie som förutom det klassiska avsnittsformatet även består 

av en mängd annat material som görs tillgängligt i realtid på seriens webbsida (skam.p3.no). 

Materialet på hemsidan består av kortare klipp, inlägg från seriens karaktärer på sociala medier 

som exempelvis Instagram, samt skärmdumpar på chatkonversationer mellan karaktärerna 

(Schanke Sundet 2017). Det material som publiceras i realtid på internet suddar ut gränserna 

mellan verklighet och fiktion och skapar en känsla för och trovärdighet till karaktärerna och för 

serien som upplevs spegla vår nutid. För denna uppsats kommer enbart de avsnitt som hör till 

första säsongen och som finns med svensk textning på SVT Play (2017) att utgöra materialet.  

 

Serien skildrar livet och vardagen för ett antal gymnasieungdomar och kretsar främst kring fem 

tjejer som blir vänner under första säsongen. Målgruppen är 16-åriga norska tjejer men det 

ursprungliga önskemålet var att nå ut till en bred publik. Public service-bolaget NRK har som 

uppgift att nå alla Norges invånare, när publiken förändrar sina medievanor behöver de 

anstränga sig för att möta publiken där den befinner sig. Teamet bakom Skam gjorde en grundlig 

förstudie där de med hjälp av bland annat intervjuer och sociala medier kartlade tonåringars 

behov, vanor och värderingar för att rama in en samtida tonårskultur, utifrån vad de kom fram 

till skapade de sedan serien. Varje säsong utspelar sig under en termin på gymnasiet och kretsar 

främst kring en huvudkaraktär, i säsong ett är det Eva (Schanke Sundet 2017). Säsongen handlar 

om henne och hennes relationer till pojkvännen Jonas, deras gemensamma vän Isak samt Evas 

gamla och nya vänskapsgäng. Avsnitten som är centrala för uppsatsen och där nedslag kommer 

att göras är avsnitt ett, två, sex, åtta, tio och elva. Då det är en sammanhängande historia genom 

hela säsongen kommer händelseförloppet i avsnitten däremellan delvis också att återges, 

nedslagen kan dock skapa andra berättelser än de som etableras om en ser Skam i sin helhet (se 

bilaga 1 och 2 för förteckning över avsnitt och karaktärer). Anledningen till att jag har valt den 

första säsongen är att säsongens huvudsakliga fokus inte endast är en kärleksrelation utan även 

att allmänt presentera serien och karaktärerna. Mycket händer i anslutning till tvåsamhet men 

det är även i denna säsong som det vänskapsgäng som serien kretsar kring blir till.   
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6. ANALYS 

6.1 Representationer av tvåsamhet 

Vad som är normativt och vad som ses som avvikelser framträder i mediala texter och 

framställningar genom representationer, det vill säga genom konstruerade versioner av det som 

framställs (Fagerström & Nilsson 2008). Det är med andra ord inte tvåsamhetsnormen i sig jag 

kommer att titta på, utan representationer av den. Representationer återger idéer om samhället, 

exempelvis könsroller och relationer mellan människor och är dessutom med och skapar och 

återskapar dessa. Filmvetaren Louise Wallenberg (2008) beskriver hur mediet film kan sägas 

stå för en viss ”könsuppfostringsteknologi” på så sätt att filmer visar upp normativa 

könsmönster och därigenom även reproducerar dem för nya generationer av tittare. För att 

filmen ska ha en möjlighet att påverka på ett uppfostrande sätt måste dock tittaren kunna 

identifiera sig med eller känna begär till representationerna enligt Wallenberg. Hon menar att 

film traditionellt upprepar samma narrativ och att karaktärerna härstammar från ett fåtal 

stereotyper som ofta kan medverka till en spridning av misogyna, homofoba och rasistiska 

föreställningar om den Andre men att det alltid går att välja att läsa film på olika sätt för att 

upptäcka alternativa tolkningar och berättelser. Jag kommer att återkomma till Wallenberg för 

att analysera nedslag från Skam med hjälp av en motläsning, även kallad queer läsning (2008).  

 

Hur en serie inleds är intressant i och med att det kan sägas sätta tonen för den. Det är i 

inledningen skaparna har sin chans att profilera sig och fånga tittarna, samtidigt är det i början 

som karaktärerna och deras relationer till varandra måste presenteras för att göras begripliga 

för tittarna. Första avsnittet i säsong ett av Skam inleds med att vad som kan uppfattas som en 

antikapitalistisk monolog läses upp på norska av en mansröst samtidigt som amatörmässiga 

filmer med glada och festande ungdomar visas. Skam-loggan syns en kort stund och i nästa scen 

möts vi av ljudet av fågelkvitter och närbilder på två tonåringar, Eva och Jonas. Eva klappar 

händerna och Jonas frågar om det var bra. Det vi hört i scenen innan förstås som en text som 

han har skrivit då ett datorskrivet papper skymtas och han frågar om han ska ändra titeln till 

”Arbetsförhållandena är omänskliga”. Tonåringarna sitter tätt intill varandra och diskuterar 

texten, de ser ut att ha en nära relation. De är på väg att kyssas när en tredje person dyker upp, 

Isak, som slår sig ner och börjar prata om vilka betyg de fått. Eva vill inte berätta vad hon har 

fått för betyg och då säger Isak: ”Jonas är din pojkvän, så du måste berätta för honom. Och 

Jonas är min bror så han måste berätta allt för mig, så jag får ändå veta.” (”Bror” betyder här 

vän). Jonas bekräftar det Isak har sagt och Eva berättar då motvilligt vad hon fått för betyg.  
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Med denna inledning och dessa dialoger introduceras karaktärerna och deras relationer till 

varandra. Här presenteras den enhet som tvåsamheten utgör, Eva och Jonas positioneras som i 

en romantisk heterosexuell relation och Isak positioneras som Jonas bästa vän. Dessa tydligt 

uttryckta positioneringar så tidigt i serien är viktiga för den fortsatta tolkningen och förståelsen 

av texten. Evas och Jonas relation står här för en representation av en romantisk tvåsamhet och 

den får sin betydelse bland annat i skillnaden till relationen mellan Jonas och Isak. På så sätt 

bidrar det i sammanhanget även till att Isak positioneras som singel och som det ”tredje hjulet” 

i förhållande till Jonas och Evas tvåsamhet, då den enhet som utgör tvåsamheten normativt sett 

inte rymmer tre personer. Det som ger upphov till denna tolkning är erfarenheten av att vara 

uppvuxen i ett heteronormativt samhälle där vi redan som barn lär oss att idealet är en 

heterosexuell tvåsamhet (Ambjörnsson 2006, 159). Med att vara ”tredje hjulet” menar jag att 

vara den som ”blir över” i en gemenskap som är utformad för tvåsamma par, i en 

heteronormativ kontext.  

 

Lissa Nordin (2007) beskriver i sin avhandling, som handlar om ensamstående män i Norrland, 

en observation hon gjort: ”Det föreföll mig som att när tvåsamheten tar plats är det den 

ensamme som får maka på sig” (146). När jag applicerar den observationen på Skam både 

stämmer det och stämmer inte överens med vad jag ser, för även vänskapen får ta mycket plats 

i serien. Nordin (2007) förklarar det som att det speciellt är vissa typer av umgänge som är 

förbehållet de som ingår i tvåsamma relationer, till exempel parmiddagen som hon även menar 

lyder under ”andra lagar” än andra umgängesformer. För tonåringar är kanske inte parmiddagar 

särskilt aktuellt, Nordin påpekar att den typen av umgänge tillhör ett ”vuxenprojekt” där det 

hör till vuxenrollen att umgås parvis och även familjevis. Till tonårsfasen hör andra 

umgängesformer som är kantade av andra normer. Vänskapen ges enligt en klassisk sociologisk 

diskussion större vikt i vissa livsfaser men står alltid i relation till den heterosexuella 

tvåsamheten. Exempelvis är den viktig i ungdomen innan vi förväntas vilja skaffa en stabil 

partner, men även efteråt om relationen tar slut, likväl ses vänskapsrelationen som temporär, 

som någonting i väntan på den stabila heterosexuella tvåsamheten (ibid, 147–149).  

 

6.2 Ålder, sexualitet, livsmanus och vikten av tvåsamhet 
Anna Sofia Lundgren (2010) diskuterar ålder i förhållande till åldersnormer och resonerar kring 

en ”allmän förståelse” av hur en tonåring är. Det som karaktäriserar en tonåring är en individ 

som är osäker på sin identitet och i en period av sökande, som prövar på och pendlar mellan 

positionerna ”barn” och ”vuxen” (153). Ålder, det vill säga betydelsen av ålder och vad vi 
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kopplar till specifika åldersfaser är historiska, sociala och kulturella konstruktioner. De 

förväntningar som är kopplade till olika åldrar och livsfaser är dock institutionaliserade och har 

en reell påverkan på människors liv. Ålder är även en viktig variabel i intersektionella analyser 

eftersom ålder är med och förhandlar och omförhandlar andra maktordningar. Det innebär att 

det förväntade livsförloppet ser olika ut för kvinnor och män, och vidare kan det variera utifrån 

religion, funktionalitet, sexualitet, med mera; det dominerande manuset för livsförloppet är det 

heteronormativa livsmanuset (Krekula, Närvänen & Näsman 2005). 

 

Att osynliggöra och förringa barns och tonåringars sexualitet och kärlek är någonting som ofta 

görs i vår kultur, av rädsla, omtanke, etcetera. Paradoxalt nog ges barn och unga samtidigt en 

heteronormativ uppfostran där bland annat skolan bidrar genom att vara en heteronormativ 

institution med en social miljö som blir en övning inför en framtida heterosexuell tvåsamhet. 

Dessutom antyds det på sätt och vis att barn är sexuella varelser (samtidigt som de inte ses som 

det), främst genom att de är mottagliga för felaktiga sexuella signaler. För att motverka dessa 

felaktiga sexuella signaler arbetas det för att barnen ska heterosexualiseras redan i tidig ålder 

(Tollin & Törnquist 2005, 124). En bör inte ta tonåringars görande och ordnande av relationer 

på mindre allvar än vuxnas. Det är trots allt genom denna förberedande fas, genom en 

heteronormativ uppfostran som de fostras och görs redo för det heteronormativa livsmanuset 

Därför finns det också på samma gång möjlighet att i tonåren störa görandet av detta 

heterosexualiserande.  

 

Att följa det heteronormativa livsmanuset är att följa den stig som så många före en har trampat 

upp, och att samtidigt själv, om en följer stigen ordentligt, bidra till att det förblir en rak och 

tydlig stig. Stigen är här en metafor för det normativa livsförlopp som utgörs av det som 

förväntas av en individ vid en viss ålder, delvis förhandlat utifrån tid, kontext, klass, etnicitet, 

religion, funktionsvariation med mera (Lundgren 2010). Det kan ses som ett visst, föredraget 

sätt att göra livet på, att det efter barndomen väntas övergå i tonårstidens sökande, 

identitetsskapande och behov av att prova på olika saker. I stort utgör förväntningarna en stabil 

tvåsamhet i mitten av 20-årsåldern och reproduktion vid 30, sedan ”livspussel” och karriär 

innan barnbarn, åldrande och död. Att en gång i rätt ålder ha haft en heterosexuell relation och 

helst en kärnfamilj blir inom ramen för den heterosexuella matrisen en central hållpunkt för att 

överhuvudtaget kunna positionera sig som vuxen (Ambjörnsson & Bromseth 2010).  
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I det sjätte avsnittet finns det en scen där Eva pratar med en karaktär som heter Iben om 

kärleksrelationer, hon presenteras som ”skitbra på relationsproblem” av sin pojkvän Christoffer 

och får i uppgift att trösta Eva som är ledsen för att hon har bråkat med sin pojkvän Jonas:  
 
Iben – Tro mig, jag vet hur det är. Du går i ettan va? När man går i ettan försöker 
man komma på vem man är. Det gör att många förändras. Folk är kanske inte som 
du trodde. Likadant är det med pojkvänner. Min pojkvän i ettan var en riktig douche. 
Han var otrogen fem gånger utan att jag visste det.  
Eva – Oj 
Iben – Men tro mig, det blir bättre när man blir äldre. Jag och Christoffer har det 
jättebra. Killarna i trean är mognare. Vi kan prata om allt, och jag litar på honom. 
Man får en mer vuxen relation. 
Eva – Går du också i trean? 
Iben – Nej, tvåan. Men mycket förändras från ettan till tvåan. Mitt råd är att inte ta 
förhållandet på för stort allvar. Se på det som nåt tillfälligt. Låt inte honom stå i 
vägen för ditt liv. Det är Halloween och en skitkul fest…  

(Skam 2015, S:01 A:06) 
 

Mycket i Ibens resonemang kring relationer och hur killar är har med ålder och uppfattning om 

mognad att göra. Hennes berättelse går i linje med de allmänna föreställningarna om 

tonårstidens sökande och identitetsskapande. Hon uppvisar en tro på att med en viss mognad 

kommer också en mer ”vuxen” relation på köpet. Ambjörnsson (2004) skriver att en strävan 

efter att ha en heterosexuell relation i tonåren lika gärna kan handla om ett begär efter att bli 

vuxen som ett sexuellt begär. Det uppfattas som vuxet att ”binda sig” och ju längre och 

”vuxnare” relationen är, desto mer uppfattas personerna som mogna. Att inte ha eller ha haft en 

relation alls uppfattas som omoget, och den tonåring som inte gett sig ut på den heterosexuella 

marknaden riskerar att betraktas som ett barn (116). Samtidigt uppmanar Iben Eva att ”inte ta 

förhållandet på för stort allvar” och ”se på det som någonting tillfälligt” vilket kan tolkas som 

ett för tonåringar åldersadekvat sätt att förhålla sig till kärleksrelationer och normer kring 

tvåsamhet, men även som ett ifrågasättande av tvåsamhetsnormen. Det blir även tydligt att en 

16-åring inte har samma heteronormativa förväntningar på sig som exempelvis en 36-åring.  

 

6.3 Jakten på den rena relationen 

I avsnitt två åker Eva, Jonas och Isak på ”hyttetur” under höstlovet, det vill säga till någons 

familjs fritidshus. Isak får följa med på nåder, Eva vill det inte, hon vill att det bara ska vara 

hon och pojkvännen Jonas men kompromissar eftersom Jonas väldigt gärna vill ha med sin vän. 

Det går att tolka det som att Jonas tänjer på tvåsamhetens gränser eftersom han inte sätter sin 

relation till Eva främst då han även vill ha med sina vänner. Han föreslår att Eva skulle kunna 

bjuda med sina vänner, i underkommunikationen blir det tydligt att Eva saknar vänner och att 
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det är ett känsligt ämne. Det går även att tolka det som att Jonas, Eva och Isak utgör ett 

vänskapsgäng, även om relationerna sinsemellan skiljer sig från varandra. Isak och Eva umgås 

och pratar även på tu man hand, exempelvis via Skype i det första avsnittet. Det samtalet handlar 

bland annat om andra personer på skolan, och Isak ger Eva råd om hur hon åter kan närma sig 

en före detta vän. Samtalet avslutas av att Jonas plötsligt knackar på Evas fönster och att hon 

då säger att hon måste gå. Isak frågar vad de ska göra och Eva lägger huvudet på sned och 

blinkar som svar. Vilket skulle kunna tolkas som att det borde vara underförstått vad de ska 

göra och att Isak inte ens borde ha frågat. Kanske vill han vara med, men utifrån en 

heteronormativ förståelseram har han inte anledning att vilja vara med eftersom han står utanför 

deras tvåsamhetsenhet. Detta är inte enda gången tvåsamheten utmanas av Isaks närvaro. 

 

Den inledande scenen från hytteturen är en kameraåkning över en sjö, träd och hus och sedan 

visas texten ”TIRSDAG 09:04” i gult. Därefter klipps det till en lång hångelscen i slow-motion, 

det är Jonas och Eva som hånglar i en säng i morgonljus. En låt med en kvinnlig artist som 

sjunger på engelska spelas, låten är långsam, men har en tydlig takt och upplevs som sensuell, 

förmodligen för att sångerskan i princip stönar fram orden. Texten som hörs är:  
 

I'm on My Fourteen Carats, I'm Fourteen Carat 
Doing it up like Midas 

Now You say I got a Touch, so good, so good 
Make You never wanna leave, so don't, so don't 

Gonna wear that Dress You like, Skin-tight 
Do my Hair up real, real nice 

And syncopate My Skin to Your Heart beating 
(Skam 2015, S:01 A:02) 

 
Hångelscenen avslutas abrupt när musiken tystnar och Isak kommer in i rummet, han säger 

”Sorry, sorry, sorry” och Jonas skriker ”Isak!” med en irriterad röst. Isak går och Eva och Jonas 

ligger kvar, Eva säger ”Ska vi be honom åka hem?” Jonas skrattar och svarar att ”Ja, vi gör 

det.” han ger dock inte sken av att mena allvar. Sedan hörs Isak i bakgrunden, han sjunger: 

”Lonely, I’m so lonely, I have nobody of my own.” Jonas och Eva skrattar åt honom, Jonas går 

sen ut till Isak medan Eva ligger kvar i sängen.  

 

Låten som spelas i scenen heter Good for You och sjungs av Selena Gomez (2015). De två 

första raderna för tankarna till guld som kan vara en metafor för att någonting är värdefullt, 

tolkningen baseras på myten om kung Midas som gjorde allt han rörde vid till guld och att guld 

kan vara 14 karat. Låtens betydelse för scenen kan tolkas som att den ska förmedla en känsla 
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av att när relationen är bra, då är partnern det mest värdefulla en har och då ska en vilja göra 

allt för den. Det ska då uppstå magi och vällust i beröringen samt en vilja att vara och se så bra 

ut som möjligt inför den andre, eftersom en är så passionerad inför sin partner och tycker att 

hen är fantastisk. Tillslut ska de två fogas samman och bli ett, ”…syncopate my Skin to your 

Heart beating” betyder ungefär att anpassa sig och sin rytm till den andres hjärtslag. Det går 

även att läsa in en rädsla för att bli ensam i textens fjärde rad, ”Make You never wanna leave, 

so don’t, so don’t” eftersom låtens jag ber låtens du att inte lämna hen (ensam). Ensamheten 

står här i kontrast till tvåsamheten, som ju också är normen (Nordin 2007, 25). Att just den här 

låten spelas i denna scen kan tolkas som en startpunkt för det som komma skall. Det är en fin 

kärleksscen som spelas upp, men den avbryts i förtid och det kan ses som början på den 

relationskris som kommer att skildras senare i avsnittet.  

 

Det är, utifrån Giddens teori om den rena relationen kärleksförhållandet och sexualiteten som 

tillsammans står som grund i det egna identitetsskapandet och självförverkligandet (Nordin 

2007, 72). Det måste lyckas för att individen ska framstå som ”lyckad”. Tvåsamheten görs och 

störs på samma gång när Isak kommer in i scenen beskriven ovan, det blir till en ständig kamp 

mellan den normativa tvåsamheten och det som kan ses som queera läckage i dessa skildringar. 

Det vill säga, det blir ett queert utmanande och ifrågasättande av tvåsamheten som ideal. Isak 

har helt enkelt inte tillträde till tvåsamhetens enhet och positioneras även tydligt som ensam när 

han dessutom hörs sjunga låten Lonely (Akon 2004) som handlar om att vara ensam och inte 

ha någon ”för sig själv”.   

 

6.4 Att queera ett normativt livsmanus 
I nästa scen sitter Eva, Jonas och Isak på en klippa vid vattnet med lägereld och gitarr, de grillar 

marshmallows, pratar och sjunger när det plingar till i Jonas mobil och han tar upp den. Eva 

frågar vem det är, och Jonas svarar fördröjt ”Elias”.  
 
Isak – Din nya kärlek? 
Jonas – Vad snackar du om? 
Isak – Du vet vad jag menar. Du följer efter honom i skolan och på fritiden. 

(Skam 2015, S:01 A:02) 
 

Jonas telefon ringer då och han svarar ”Hallå?” Samtidigt börjar Isak med en tillgjord röst prata 

utifrån Jonas person (parallellt försöker Jonas föra ett samtal i telefonen). Med en rätt ironisk 

ton säger Isak: ”Elias, härligt att prata med dig. Jag tror att jag älskar dig. Vi kanske kan gifta 

oss och åka på smekmånad. Sen kan vi bo tillsammans resten av livet och älska varandra.” Eva 
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skrattar och Jonas går iväg och fortsätter samtalet. Att Isak rabblar upp ett normativt livsmanus 

på ett ironiskt sätt för att retas kan ses som ett utmanande av heteronormativiteten. Samtidigt 

som han använder sig av typiska markörer för en stabil tvåsamhet kopplar han det till ”fel” 

relation. En distans skapas då mellan tonåringarna och det normativa livsförlopp som Isak 

förtroget rabblar upp. Med en queer läsning som utgår ifrån att dikotomin homo/hetero ska 

luckras upp går det att tolka det som att själva relationen som livsmanuset appliceras på inte 

har någon betydelse, och att livsmanuset inte heller har någonting med karaktärerna att göra. 

De positioneras på så sätt som stående utanför heteronormativiteten, i heteronormativitetens 

periferi. En queer läsning av scenen med Isaks ironiserande av ett normativt livsmanus kan 

öppna upp för möjligheten att skapa en queer identitetsposition utanför heteronormativiteten 

och tvåsamheten, genom att ironisera kring det normativa livsmanuset underminerar han dess 

hegemoniska betydelse och öppnar upp för andra alternativ (Wallenberg 2008).  
 

6.5 Arbeta på relationen 
På det hela taget går tvåsamhetsprojektet inte särskilt bra i detta avsnitt. Oanmält och plötsligt 

dyker Jonas kompis Elias upp och stämningen blir låg. Eva har dessutom sett på Jonas 

mobiltelefon att han har fått ett meddelande från en tjej som heter Ingrid som de båda verkar 

vara bekanta med. Till slut är stämningen väldigt spänd och Jonas och Eva börjar argumentera. 

Eva är sur och när Jonas frågar vad han har gjort säger hon: ”Du har bjudit hit en massa folk. 

När det egentligen bara skulle vara du och jag!” Hon tar också upp det meddelande som hon 

sett på hans telefon. Jonas kommer med en uppenbar lögn som förklaring till det och när Eva 

ber att få läsa hans meddelanden menar han att det är idiotiskt att de ska behöva läsa varandras 

meddelanden för att kunna lita på varandra. Avsnittet slutar med att Eva går in i sovrummet och 

gråter medan de tre killarna sitter kvar och äter maten hon har lagat.  

 

De problem som uppenbarar sig i detta avsnitt vad gäller relationen mellan Eva och Jonas är på 

samma gång ett görande och befästande av tvåsamhetsnormen som ett avslöjande om dess 

sårbarhet. Att få en relation att fungera är ingen självklarhet, idag ses enligt Giddens (1992) en 

relation ofta som ett projekt som det är självklart att en måste arbeta på för att det ska fungera 

i längden. Detta går att analysera närmare med hans begrepp sammanflödande kärlek som avser 

synen på och betydelsen av intima relationer. Poängen är att betoningen ligger på själva 

relationen och hur den görs, istället för på de individer som ingår i den. Individernas 

individuella identitetsskapande blir sekundärt till förmån för skapandet av det gemensamma 

tvåsamhetsprojektet (ibid). Om en då utgår från att det är som Giddens teori lyder skulle en 
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kunna dra slutsatsen att tvåsamheten görs till norm i och med att en kärleksrelation ses som 

någonting som i vårt samhälle är självklart att arbeta för. Det blir på sätt och vis viktigare att ha 

en person att vara tvåsam med, än vem den personen är. Hen blir ändå formbar i och med att 

relationen är ett gemensamt identitetsskapande projekt. Om relationen inte görs på ömsesidiga 

och jämlika villkor, som i Jonas och Evas fall uppstår en friktion i det gemensamma 

identitetsskapandet, det som stör i detta fall är bland annat Jonas relation till vännerna och att 

han inte sätter tvåsamheten främst. Men även det faktum att han ljuger för Eva, det talar för en 

brist när det gäller öppenhet på jämlika villkor i relationen.   

 

6.6 När giftermålet blev målet redan i högstadiet 
Under avsnitt tre till sju får Eva nya vänner, Noora, Vilde, Sana och Chris som också är den 

centrala gruppen karaktärer i serien. I avsnitt åtta får vi förklaringen till varför Eva inte hade 

några vänner i början av säsongen. Det finns en specifik anledning till att hennes vänskap med 

före detta bästa vännen Ingrid tog slut och det är Vilde som berättar den för Evas andra nya 

vänner. Eva protesterar genom att säga att det endast är en sak mellan henne och Ingrid, Vilde 

hävdar att det påverkar dem alla och fortsätter ändå, hon berättar:  
 
I åttan blev Ingrid ihop med en kille. Hon var jättekär i honom. De var det sötaste 
paret på hela skolan. Alla tyckte de var perfekta ihop. Till och med föräldrarna 
trodde att de skulle gifta sig med varandra. Men precis före sommaren i nian blev 
han avvisande och besvarade inte sms. Ingrid blev jätteledsen, så Eva fanns där för 
henne och tröstade henne och låtsades som ingenting. Men hon visste varför han 
betedde sig så där. Eva träffade honom bakom ryggen på Ingrid. Jonas hette han 
visst. Jonas och Ingrid var ett par. Så Eva kan skylla sig själv att hon är i den 
situationen hon är i. Det är fult att stjäla bästisens pojkvän.  

(Skam 2015, S:01 A:08) 
 

Några av de andra vännerna tar Eva i försvar, Noora protesterar och säger att det faktiskt inte 

går att stjäla en person och en diskussion om vad som utgör en bra vän uppstår. Detta nedslag 

visar på hur stor moraliserande kraft normer och föreställningar om tvåsamhet och relationer 

kan ha. Andra relationer tenderar att vara beroende av kärleksrelationen eftersom den står som 

någon slags ”högre” grundrelation på så sätt att andra relationer ordnas och sorteras utifrån den 

(Norberg 2009, 62). Men det visar även hur berättelsen om ”det perfekta paret” ständigt finns 

nära till hands som en gemensam referenspunkt, samt hur giftermålet görs till ett självklart mål. 

Äktenskapet är den allra mest institutionaliserade formen av tvåsamhet och ger uttryck för en 

diskurs som rymmer både juridiska och normativa aspekter. Som tidigare nämnts har 

äktenskapet som institution konstruerats utifrån normer om tvåsamhet och heteronormativitet, 

och tvåsamheten i sin tur utifrån äktenskapet som institution i en process av växelverkan. 
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Innebörden av äktenskapet har under de senaste 200 åren rört sig från att ha varit en ekonomisk 

förbindelse till att vara en socialt och kulturellt förankrad institution byggd på en 

överenskommelse om ömsesidig kärlek och intimitet (Andersson 2011, 43, Giddens 1992).  

 

Malena Gustavson (2001) kritiserar den hegemoniska tvåsamheten ur ett biteoretiskt 

perspektiv. Hon menar att tvåsamhet och monogami handlar om en patriarkal kontroll av 

kvinnan som kategori och kvinnors sexualitet samt att den kan ses som en slags ”ritualiserad 

praxis” av den heterosexuella matrisen (22). Med andra ord är det den heteronormativa 

tvåsamheten som skapar och reproducerar kulturella föreställningar om kön och sexualitet. 

Samtidigt är tvåsamheten en produkt av könens inbördes ordning, av dikotomin och obalansen 

däremellan, och därigenom görs sexualiteten begriplig. Den påföljande tanken är att könen ska 

komplettera varandra och vara ett ursprung för reproduktion (Gustavson, 21). Det finns även 

en föreställning om att det är genom äktenskapet en man bli till en man och en kvinna till 

kvinna. Gifter en sig inte kan en inte heller utveckla ett fullvärdigt genus, och detta beror då på 

föreställningen om att ett lyckat liv förutsätter en heterosexuell tvåsamhet (Nordin 2007, 28). 

Själva giftermålet blir till och med en performativ akt där individerna blir till kvinna och man 

genom prästens ”nu förklarar jag er man och hustru”. En skulle kunna hävda att även en 

berättelse så som den i citatet ovan har samma performativa verkan. Gustavson (2001) ser inte 

tvåsamheten som statisk (22), vilket jag menar är positivt, men samtidigt bidrar mediala 

framställningar som berättelsen ovan ifrån avsnitt åtta till att reproducera idén om tvåsamheten 

och äktenskapet som normativt. 

 

För att förtydliga är det heteronormativiteten i sig som skapar kategorierna kvinna och man, de 

görs helt enkelt begripliga utifrån en heterosexuell förståelseram. Även när det inte är kopplat 

till giftermålet så är det genom en heteronormativ genusordning som ”kvinnor” och ”män” blir 

till. Att göra kön på ”rätt” sätt är en förutsättning för att uppfattas som en begriplig, fullvärdig 

människa och ”passa in” i ett heteronormativt samhälle. Med hjälp av den heterosexuella 

matrisen förklaras konstruktionen av kön som en sammanhängande kedja mellan kropp, genus, 

sexualitet och begär. Kvinnor och män förutsätts begära varandra och den heteronormativa 

ordningen utesluter dessutom alla identitetskonstruktioner som inte är baserade på det binära 

tvåkönssystemet. Därför har dessa teorier även betydelse i förhållande till unga kvinnors 

identitetsskapande (Ambjörnsson 2004, 15-16). När Vilde berättar om det som hänt mellan 

Ingrid, Jonas och Eva är hon också medskapare i en process där kön görs inom ramarna för den 

heteronormativa ordningen och där både heterosexuella och homosociala aspekter är centrala. 
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Genom att prata om heterosexuella relationer konstruerar hon sig själv och de hon pratar om 

som heterosexuellt gångbara. Det vill säga som någon som kan erhålla status i andras ögon 

genom att visa på sitt sexuella värde, nämligen det värdet som en får genom att vara attraktiv i 

en partners ögon (ibid, 109–110). Ambjörnsson (2004) menar att det var genom den 

heterosexuella gångbarheten som gymnasietjejerna i hennes studie ”I en klass för sig” 

tillskansade sig tillträde till den homosociala gemenskapen. Det är inom fältet för dessa olika 

sociala relationer, de romantiska och de vänskapliga, som tjejerna i studien blir till som just 

tjejer, med andra ord, som könade individer (ibid, 138). Identitetsskapandet och görandet av 

kön står följaktligen i direkt förbindelse till heteronormativiteten och tvåsamheten.  

 

Senare i avsnitt åtta träffas Jonas och Eva för att prata efter att deras relation har haltat ett tag. 

De känner sig svikna av varandra och de båda har ljugit för den andra, Eva ber om förlåtelse 

men Jonas menar att det inte spelar någon roll då han inte vet vem hon är längre. Han säger: 
 
När du, Sara och Ingrid var bästa vänner, och jag var ihop med Ingrid ville du vara 
ihop med mig. Men nu när du har fått nya vänner, som gillar killar i trean, är det 
bara de som gäller. Det är det jag inte fattar. Du gör bara vad alla andra tycker är 
spännande. Du har inga egna åsikter. Vad gillar du lixom? Vem är du? Ring mig när 
du har listat ut det.  

(Skam 2015, S:01 A:08) 
 

Jag väljer att tolka detta nedslag som att Eva har skapat mycket av sin identitet i och med hennes 

relationer, främst den romantiska relationen till pojkvännen Jonas. Samt att Jonas uppmaning 

till henne rör sig i utkanten av den normativa tvåsamheten då han uppmanar henne att skapa sig 

en egen identitet, utanför deras tvåsamhets-enhet. En anledning till att detta ändå känns som 

rimligt i sammanhanget är att deras förhållande inte lever upp till idealet om den rena relationen, 

det vill säga den ömsesidiga och öppna sammanflödande relationen. En stereotyp heterosexuell 

relation innebär ofta att det egna identitetsskapandet ges mindre vikt, och även att det 

homosociala umgänget ges mindre vikt (Ambjörnsson 2004, 133). Citatet av Jonas ovan 

uttrycker en förväntan på att Eva ska ha en egen, separat identitet och ett eget homosocialt 

umgänge trots deras tvåsamhet, därför tolkar jag detta nedslag i Skam som ett försiktigt 

ifrågasättande av tvåsamhetsnormen.  

 

6.7 Queera läckage - tvåsamhet och triangeldrama  
I slutet av avsnitt nio börjar ett triangeldrama nystas upp, det är en invecklad berättelse om Eva, 

Jonas och Isak. I korta drag har detta hänt: När relationsproblemen mellan Eva och Jonas 

hopade sig och kommunikationen tröt konfronterade Eva istället sin före detta vän Ingrid, som 
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hennes pojkvän Jonas hade fått ett meddelande ifrån när de var på hyttetur. De var på samma 

fest och Eva frågade Ingrid om hon hade träffat Jonas, hon svarade ja. Eva blev upprörd och ett 

flertal olika faktorer ledde till att hon ”hookade”, det vill säga hånglade, med en kille från skolan 

som var på festen. Hon mådde sedan dåligt över detta och anförtrodde sig till Isak. Han visade 

sig vilja sabotera för Eva och Jonas och spred det som Eva anförtrott honom vidare så att hela 

skolan kunde få reda på det. När Eva sedan får veta att Isak har gjort detta väljer hon i avsnitt 

tio att ställa honom till svars, då får han henne att tro att han gjorde det för att han hade känslor 

för henne. Med hjälp av en queer läsning går det dock att tolka det som att så inte är fallet. Det 

enda som vi egentligen har att gå på är en stunds tvekande tystnad, Isaks flackande med blicken 

och osäkra ansiktsuttryck. En queer läsning handlar om att se det som döljs vid en 

heteronormativ läsning och då krävs det en motläsning som inte accepterar att allt är vad det 

vid första anblick verkar vara. Scenen där jag gör ett nedslag för att göra en motläsning utspelar 

sig i avsnitt tio. Det är ännu en fest och Eva går fram till Isak för att konfrontera honom, tittaren 

vet att hon har haft tid på sig att tänka på det hon ska säga och att förbereda sig. Hon börjar med 

att säga att hon och Jonas är tillsammans igen, sedan fortsätter hon:  
 

1. Eva – Jag vill tacka dig för att du har stöttat mig. Jag vet inte vad jag hade gjort 
utan dig. Jag har inte så många personer som jag kan lita på, men du är en av 
dem. Så, tack. 

2. Isak – Jag är glad att det ordnade sig. 
3. Eva – Jag är glad för att du hejar på oss. 
4. Isak – Team Jonas.  
5. Eva – Det är bara en sak jag undrar över. När du outade att jag och Chris hade 

hookat, hejade du på oss då också? För vårt förhållande gick åt helvete efter det! 
(Skriker). Hela mitt liv gick åt helvete efter det! Du får förklara vad du tänkte!  

6. Isak – Eva… 
7. Eva – Varför gjorde du det? Vad tänkte du? 
8. Isak – Fattar du verkligen inte varför? 
9. Eva – Nej, det gör jag verkligen inte.  
10. Isak – Tänk efter. (Lång tystnad). 
11. Eva – Va? Har du… Har du lixom … Känslor för mig? 
12. Isak – (Lång tystnad). Som om du inte visste det.  
13. Eva – Nej, det visste jag inte.  
14. Isak – Nej… Det är inte så kul för mig när du bara snackar om Jonas och jag 

måste vara din kurator. Jag sitter där som en jävla idiot och bara hoppas att du en 
dag förstår… Att han inte är bra nog för dig. 

15. Eva – Isak... Jag visste inte! 
16. Isak – Helt ärligt, Eva. Hur kan du inte ha fattat det? 
17. Eva – Oavsett så är det ingen ursäkt för det du gjorde. Du outade du mig för 

hela… 
18. Isak – (Avbryter). Det var dumt, jag gjorde bort mig. Jag var full och… Jag var… 

ganska sur på dig. För jag tänkte att du hade utnyttjat mig.  
(Skam 2015, S:01 A:10) 
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Eva inleder som vi ser ovan med att tacka Isak för att han varit en pålitlig vän. Tittaren vet dock 

att Eva känner till att Isak svek och ”outade” henne, det vill säga att han förde vidare det hon 

sa till honom i förtroende. I och med det går det att ana att hon spelar ett slags spel med honom, 

för att ”testa” hans lojalitet som vän. När han inte självmant erkänner någonting utan spelar 

med byter Eva sedan tillvägagångssätt. Från och med replik fem låter hon mer och mer arg på 

rösten och hon kräver ett svar på varför han har förrått henne. När Isaks pålitlighet redan har 

blivit ifrågasatt på detta vis är den aktiva, motläsande tittaren antagligen mer vaksam och öppen 

i förhållande till det Isak säger. Även den aspekt att han själv inte uttalar att han gillar Eva, utan 

att det är hon som säger det spelar in och gör detta till ett relativt tydligt queert läckage. När 

hon i replik elva tveksamt frågar om det är henne han har känslor för svarar han först med en 

lång tystnad och ett osäkert ansiktsuttryck och sedan ”Som om du inte visste det”. Det vill säga, 

varken ja eller nej.  

 

För den vaksamma tittaren är det således ganska svårt att tro på att Isak har känslor för Eva. 

Men varför låter Isak Eva tro det? Det han ville säga men inte kunde har jag tolkat som; att det 

var Jonas han hade känslor för, antagligen var det enklare för honom att ljuga inför sin vän än 

att komma ut som homosexuell inför henne. Detta är en stereotypisk framställning av 

homosexuella och bisexuella som upprätthåller och reproducerar idén om att all annan 

sexualitet än heterosexualitet driver människor till desperation i olika sammanhang (Karkulehto 

2012, 28). Isaks rädsla över att ”komma ut” som homosexuell är större än hans vänskapliga 

tillgivenhet till Eva. Återigen sätts vänskapsrelationen och kärleksrelationen mot varandra, och 

i och med att Isak sviker sin vän kan en denna gång tolka det som att vänskapsrelationen 

förlorar.  

 

Vägen fram till tolkningen att Isak är kär i Jonas och därmed bisexuell eller homosexuell men 

inte öppen med det har byggts upp under seriens gång. Men detta har endast skett med små steg 

i underkommunikationen och skulle lika väl kunnat förbises som irrelevant för handlingen, med 

en motläsning kan det dock ses som ”ledtrådar” eller ”läckage”. Det som skulle kunna tolkas 

som homofobiskt och irrelevant för handlingen men också som ledtrådar om queera läckage är 

exempelvis denna korta dialog som utspelar sig i avsnitt två när Jonas kompis Elias plötsligt 

dök upp under hytteturen, Elias säger att Isak är bög, men Jonas slätar över det genom att säga 

att Elias bara skojar:  
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Elias – Var ska jag sova? 
Jonas – I samma rum som Isak. 
Elias – Med den bögen? 
Isak – Varför säger alla bög? 
Elias – För att du är en bög.  
Jonas – Han skojar bara. Ha lite humor.  

(Skam 2015, S:01 A:02) 
 
Den queera läsningen tar fasta på textens tystnader och ambivalens (Kivilaakso, Lönngren & 

Paqvalén 2012, 10). Att vara i garderoben, the closet på engelska, är en metafor för att inte ha 

kommit ut, i kulturella representationer representeras ofta personer som inte har ”kommit ut” 

(ännu) som olyckliga och ofullständiga människor som lever falska liv. En speciell sorts 

tystnad, kopplad till ”att vara i garderoben” kan med Eve Kosofsky Sedgwicks (1991) begrepp 

closetedness beskrivas som ett särskilt tillstånd av tystnad. Det handlar om att tala men 

samtidigt vara tyst om själva normbrottet. Den tystnad som Isak svarar med (replik 12) i avsnitt 

tio när Eva frågar varför han gjort som han gjort kan ses som en mycket talande tystnad. 

Dessutom ansluter den till en tradition av ”komma ut-processer” kantade av tystnad (Sedgwick 

1991, 3-4). Kanske kan också tittaren identifiera sig med Isaks position och förstå att han hellre 

ljuger och låter Eva tro att han är kär i henne än avslöjar hur det verkligen ligger till, speciellt 

när det i tidigare avsnitt har antytts att Isak är bög samtidigt som det har slätats över och skojats 

bort av hans bästa vän. Tittaren förstår att det är ett känsligt ämne.  Med hjälp av en queer 

läsning synliggörs heteronormens konsekvenser, vilka problem som skapas bara för att det inte 

görs möjligt att ”komma ut”. Denna tolkning möjliggörs genom att heteronormativiteten 

fungerar som ett centrum, som det queera existerar runtomkring, endast åtskilt av ett membran, 

det queera är på samma gång med och definierar det straighta (Wallenberg 2008).   

 

Tolkningen att Isak är mer intresserad av män än av kvinnor, och att det inte är Eva utan Jonas 

han hyser känslor för tydliggörs och bekräftas ytterligare för tittaren i slutet av första säsongen. 

I avsnitt elva kommer Noora fram till Eva och säger att hon inte tror att det är Eva som Isak har 

känslor för och så visar Noora webbläsarflikarna i Isaks mobiltelefon som hon har fått låna. 

Flikarna visar flera hemsidor med rubriker som ”Gay porn Videos…” och ”Gay sex in public 

Toilets gallery…”, det vill säga olika bögporrsidor. De tittar båda på Isak och Jonas som står 

en bit bort, och kameran zoomar sedan in på hur Isak står och tittar på Jonas och ler. Eva ser 

chockerad ut och tittaren kan tolka det som att hon förstår att Isak i själva verket är kär i Jonas 

och inte i henne som han har fått henne att tro.  
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6.8 Att stå emot tvåsamhetsnormen   

I det sista avsnittet träffas Eva och Jonas, efter att förhållandet har varit på och av under 

säsongen då de har gjort slut och blivit tillsammans igen om vartannat så vill Eva nu göra slut 

på riktigt. Hon har bjudit hem Jonas och de dricker te och pratar om när de blev ett par. Eva 

säger att hon upplever det som att hon gav upp allt för att bli tillsammans med Jonas, att när 

hon valde honom så valde hon samtidigt bort sina allra bästa vänner. Hon kallar det för ett dumt 

val, eftersom det fick henne att känna sig som ”skit” då hon har gått runt och oroat sig över att 

det kanske var något mellan Jonas och Ingrid. Hon fortsätter:  
 
Eva – (…) Jag har tänkt att om du och jag kunde göra nåt sånt mot Ingrid, så 
kunde ni göra likadant mot mig. Förstår du? Jag tänkte att jag kanske förtjänade 
det. Och så blev jag bara osäker och desperat. Dina åsikter betydde mer än mina 
egna. Och det ska inte vara så.  
Jonas – Nej ... 
Eva – Jag måste ta reda på vilka mina egna åsikter är. Och jag måste göra det 
ensam. 
Jonas – Gör vi slut nu? 
Eva – Jag tror det. 
Jonas – Är det det du vill? 
Eva – Ja. 

(Skam 2015, S:01 A:11) 
 

Eva har mått dåligt över vad hon gjorde mot sin före detta bästa vän Ingrid, nämligen att hon 

gick bakom ryggen på henne och blev tillsammans med hennes pojkvän. Eva har inte kunnat 

släppa det och dessutom tänkt att om Jonas har gjort så en gång, så finns det risk att han gör det 

igen. Därför har hon haft svårt att lita på honom. Jonas karaktär är inte huvudkaraktär och vi 

får inte följa hans tankar på samma sätt, men hans chockerade ansiktsuttryck när Eva berättar 

hur hon tänker och känner gör att jag tolkar det som att han inte har gått i samma tankar. Enligt 

Giddens (1992) är förutsättningen för en lyckad tvåsam relation dels självreflektion, det vill 

säga en medvetenhet om de egna känslorna inför partnern samt partnerns känslor för en själv. 

Tankar på framtiden och vad en tror att den andre är kapabel till, och om känslorna är tillräckligt 

starka för ett livslångt förhållande hör också till (44). Detta bör existera i samma utsträckning 

hos båda parter, vilket inte verkar vara fallet i Eva och Jonas relation.  

 

Heteronormativiteten och tvåsamhetsnormen innehåller föreställningar och ideal om hur en 

relation bör vara, dessa bygger på en historia av ojämlika maktrelationer mellan män och 

kvinnor och påverkar vad effekterna av tvåsamhetsnormen blir. Om de två parterna i en tvåsam 

relation exempelvis har dessa självreflektioner och tankar i helt olika utsträckning, vad har det 

då för effekt på relationen? Relationen mellan Eva och Jonas är inte en aktiv och jämlik relation, 
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de är inte öppna inför varandra och de lägger inte ner lika mycket reflektion och 

tankeverksamhet på sitt förhållande. Eva är medveten om detta och därför vill hon göra slut. 

Relationen bestod ej av sammanflödande kärlek, hon kunde inte utvecklas och skapa sin 

identitet inom den. En relation är enligt Giddens (1992) bara värd att upprätthålla så länge var 

och en får ut något av den. Om det inte är fallet, om den inte är jämlik, exempelvis på grund av 

att män och kvinnor går in i relationer på olika villkor och att kärlek, relationer och tvåsamhet 

kan betyda olika saker för män och kvinnor så bygger istället relationen på det äldre 

kärleksidealet romantisk kärlek. Det romantiska kärleksidealet bygger inte på jämställdhet på 

samma sätt som det sammanflödande kärleksidealet, därför utgör det inte den rena relationen, 

det vill säga det som är målet enligt Giddens (ibid 59–62).  

 

Vidare är det enligt Giddens historiskt sett kvinnors strävan efter att ha kontroll över sin framtid 

som tvingat dem till att bli experter på intimitet, det beror på att äktenskapet tidigare utgjorde 

vägen till att uppnå en viss grad av autonomi för kvinnor. Samtidigt menar han som sagt att det 

som krävs för en tvåsamhet baserad på den rena relationen är ett jämlikt känslomässigt utbyte, 

en intimitet och öppenhet där båda parter kan visa sig sårbara (ibid 62). Detta kan tyckas vara 

en omöjlig paradox, då kvinnor gjorts till experter på intimitet men inte nödvändigtvis män. 

Utifrån de förutsättningarna skulle tvåsamheten inte vara möjlig att genomföra på ett helt 

igenom jämlikt sätt, så länge män och kvinnor går in i heterosexuell tvåsamhet på olika villkor 

kommer den jämställda relationen inte existera. Det emotionella arbetet kommer alltid i största 

mån utföras av kvinnor. Ur ett feministiskt perspektiv blir därmed den jämställda heterosexuella 

tvåsamheten snarast en omöjlighet. Men med den sammanflödande kärleken som ideal kan den 

rena relationen istället ha en subversiv kraft, det hänger då på att den får utvecklas och existera 

precis så som idealet råder. Den sammanflödande kärleken är inte heller monogam eller enbart 

heterosexuell utifrån Giddens perspektiv (ibid, 63).  
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7. SLUTSATS 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka normer kring tvåsamhet, om de finns, och hur 

de i så fall representeras i den första säsongen av ungdomsserien Skam. Frågorna som skulle 

besvaras var ifall tvåsamhetsnormen förmedlas och i så fall hur den framställs som normativ i 

serien, samt hur queerteori och Anthony Giddens teorier om kärlek och intimitet kan hjälpa oss 

att förstå, utmana och ifrågasätta tvåsamhetsnormen. Hypotesen var att serien reproducerar en 

tvåsamhetsnorm. I analysen har jag gjort ett antal nedslag och kommit fram till att så är fallet 

men att det även förekommer ett utmanande och ifrågasättande av tvåsamheten som norm.  

 

Säsongens centrala berättelse kretsar kring huvudkaraktären Evas relation till pojkvännen 

Jonas, deras gemensamma vän Isak och Evas andra nya och gamla vänner. Redan tidigt i 

säsongens första avsnitt positioneras Eva och Jonas som pojkvän och flickvän och utgör därmed 

en representation av tvåsamheten. Det som gör att tvåsamheten framställs som normativ i serien 

är bland annat den självklara, upphöjda och idealiserade plats som tvåsamheten får ta, utifrån 

seriens kärleksrelationer ordnas andra relationer. De andra relationerna i Skam får dock ta 

mycket plats de med, representationerna av vänskapsrelationer spelar en stor roll för 

handlingen. Detta har jag bland annat relaterat till karaktärernas unga ålder; vid olika ”faser” i 

livet är tvåsamhetens och heteronormativitetens normerande krafter av olika styrkegrad. I 

tonåren ges vänskapen stor betydelse, men den ses samtidigt som någonting temporärt i väntan 

på den stabila heterosexuella tvåsamheten. En slags rivaliserande motsättning mellan vänskaps- 

och kärleksrelationer är ett återkommande tema i serien, det går att tolka som ett queert 

utmanande och ifrågasättande av tvåsamheten som norm och ideal. Tvåsamhetsnormen 

produceras och reproduceras utifrån samhälleliga och kulturella kontexter, där exempelvis ålder 

och kön ges betydelse, men den skapas också i förhandling med andra relationer. 

 

Med hjälp av queerteori och en queer läsning kan en tolka det som att karaktärerna i Skam 

trevande ifrågasätter tvåsamhetsnormer och heteronormativa livsmanus. Genom en ironisering 

och ett queerande av ett normativt livsmanus skapar de distans mellan sig själva och de 

normativa förväntningarna om tvåsamhet i en scen i början av säsongen. För samtidigt som en 

tvåsam relation utgör en slags milstolpe för att kunna uppfattas som vuxen, är det fortfarande 

acceptabelt för en tonåring att inte ta ett kärleksförhållande på stort allvar vilket görs tydligt i 

ett nedslag i avsnitt sex i Skam. Analysen visar att tvåsamhetsnormen inte är av så stor betydelse 

vid den ålder som seriens karaktärer representerar, utan att dess normerande kraft är större i en 
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senare åldersfas, utifrån det heteronormativa livsmanusets ordning. Däremot har 

heteronormativiteten och tvåsamheten stor inverkan på skapandet av identitet och kön, vilket 

också är ett tema i serien. Mycket av handlingen kretsar kring hur huvudkaraktären Eva ska 

hitta sig själv och hur hon skapar sin identitet i förhållande till sina olika relationer och sig själv. 

I analysen blottläggs genom en queer läsning ett triangeldrama, delvis dolt av heteronormativa 

filter. Det går även att tolka det som att Isak tar hjälp av tvåsamhetsnormen för att slippa komma 

ut som homosexuell inför Eva då han får henne att tro att han har känslor för henne när han i 

själva verket har känslor för Isak.  

 

När det kommer till budskapet i första säsongen av Skam tolkar jag det som att en inte behöver 

vara tvåsam för att vara lycklig, men att om en ska vara tvåsam så ska det vara en lyckad 

tvåsamhet, annars måste den ta slut. Med hjälp av Giddens teori om den rena relationen har jag 

analyserat den tvåsamhet som representeras i Skam. Den rena relationen förutsätts idag vara 

någonting som en ska vilja arbeta för. Relationen ska göras aktivt, ömsesidigt och på jämlika 

villkor, görs den på rätt sätt blir det även grunden för det gemensamma identitetsskapandet och 

självförverkligandet. Det allra viktigaste blir i förlängningen att vara i en tvåsamhet; vem 

personen som en är tvåsam med kan till och med sägas komma i andra hand. Kärleksrelationen 

görs således till ett gemensamt identitetsskapande och självförverkligande projekt. Detta görs 

dels i Skam, men vi får även se exempel på när relationen inte fungerar och det gemensamma 

identitetsskapandet därmed inte görs. När relationen inte bygger på aktiv ömsesidighet och 

öppenhet blir den inte jämlik vilket innebär att båda parter inte kan få ut lika mycket av den, 

när det sker med Jonas och Evas relation i Skam väljer Eva att avsluta den. Det är en 

representation av en icke jämlik tvåsamhet där de inte är öppna och sårbara inför varandra. Att 

Eva då väljer att avsluta relationen blir ett stärkande och positivt budskap till den unga 

målgruppen om att tvåsamheten inte är det allra viktigaste.  

 

7.1 Vidare forskning 

Något jag snuddat vid men tyvärr inte haft möjlighet att utveckla då det inte hör till mitt 

huvudsakliga syfte och ämne är det emotionella arbetet kvinnor utför i heterosexuella relationer. 

Det skulle kunna fungera som en fördjupande undersökning kring tvåsamhetsnormen och dess 

effekter. Dessutom vore det intressant med en fortsatt analys av de efterföljande säsongerna av 

Skam där handling och karaktärer hade kunnat tillföra nya vinklar och exempelvis ett 

intersektionellt perspektiv hade gett nya infallsvinklar. 
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BILAGA 1 

Skam säsong 01 – Avsnittsförteckning 

Om säsongen 
Säsong ett producerades 2015 och sändes för första gången på NRK.no den 25/9 2015 kl. 20:30.  
Svt play sände säsongen på internet och beskrev den då så här: ”Norsk serie om vänskap, kärlek, 
sex, svek, alkohol och fest. I säsong 1 följer vi Evas första termin på gymnasiet. I rollerna: 
Kristina Ødegaard, Celine Nordheim, Lisa Teige, Marlon Langeland, Tarjei Sandvik Moe 
m.fl.” (SVT play 2017). 
 
Avsnitt 01: Du ser ut som en slampa – 19 minuter. 
Första avsnittet introducerar oss för Eva, Jonas och Isak. I skolan blir Eva övertalad till att gå 
på en skolfest, hon ber Jonas att följa med men han kan inte eftersom att han ska gå på en 
konsert med Isak. Eva går dit ändå, själv, där träffar hon en gråtande Vilde inne på toaletten 
och frågar om hon kan göra något, Vilde ber henne hämta Chris men Eva hämtar fel Chris och 
en komisk situation uppstår. Titeln på avsnittet refererar till vad hennes ex-vän Ingrid säger till 
henne på festen och det är även när Ingrid säger det och går som Eva först kommer i kontakt 
med Noora som piggar upp henne med en skämtsam kommentar på vad Ingrid just sagt.  
 
Avsnitt 02: Jonas, detta är helt sjukt – 17 minuter. 
Eva, Jonas åker på ”hyttetur”, det vill säga till någons fritidshus, på höstlovet. Efter några dagar 
ansluter Jonas kompis Elias och stämningen blir dålig. Eva och Jonas bråkar om att han bjudit 
med sig vänner trots att det bara skulle vara de två samt om att han har haft kontakt med Ingrid.  
 
Avsnitt 03: Vi är skolans största losers – 17 minuter. 
Eva och Jonas kommer tillbaka från hytteturen och pratar om att Eva borde skaffa nya vänner, 
Eva skriver sedan till Noora på facebook. I skolan pratar hon sedan med Vilde och Chris som 
bjuder in henne att vara med på deras ”russebuss”, vilken en enligt norsk tradition ska åka med 
när en tar studenten. Eva, Chris, Vilde, Noora och Sana har sedan sitt första möte om 
”russebussen”.  
 
Avsnitt 04: Go for it din lilla slampa – 14 minuter. 
Jonas vill träffa Evas mamma men Eva har inte berättat för henne att hon har pojkvän, de 
bestämmer att Jonas ska komma på middag men den blir inte av. Sana och Vilde vill att Eva 
ska ta kontakt med Christoffer i trean för att bli bjudna till en fest. Detta är bland annat för att 
Vilde vill få till det med William som är en av de populäraste killarna i skolan. Eva, Chris, 
Vilde, Noora och Sana går på festen men springer därifrån efter att Sana har hamnat i en 
konflikt. Det är på grund av festen som middagen med Evas mamma inte blev av.  
 
Avsnitt 05: Vad är det som gör dig kåt? – 19 minuter. 
Eva går hem till Jonas när han sitter och spelar Tv-spel med sina kompisar, de pratar och Eva 
tror att han är sur för att middagen inte blev av men han säger att han inte är det. Eva berättar 
för sin mamma att hon har pojkvän och sedan bestämmer de på nytt att de ska bjuda in Jonas 
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på middag tillsammans med hennes mamma.  När det är dags för middagen har Evas vänner 
övertalat henne att de samtidigt ska ha förfest i hennes rum i källaren innan Vilde ska på date 
med William. Evas mamma upptäcker att hennes vänner är hemma hos henne och undrar vad 
som sker, sedan ringer Jonas och säger att han inte kommer på middagen.  
 
Avsnitt 06: Man vet när killar ljuger – 23 minuter. 
Eva bestämmer träff med Isak för att prata, hon tror att Jonas varit otrogen mot henne med 
Ingrid men han vill inte säga något så därför frågar hon Isak istället. Isak råder henne att fråga 
Ingrid. Sedan pratar Eva med Jonas och frågar honom om han varit med Ingrid, han säger nej 
men hon har svårt att tro honom, de argumenterar men det slutar med att de hånglar och kramas. 
I nästa scen hänger Eva med Sana, Vilde, Noora och Chris på skoltoaletten, Vilde pratar om 
William men Sana säger att hon inte tror att William är intresserad av Vilde. Sedan berättar 
Sana hur ”man vet när killar ljuger” och det hon säger stämmer väl in på Jonas beteende. Sedan 
går Evas gäng på en Halloweenfest tillsammans, Ingrid är också där och Eva frågar henne om 
hon har träffat Jonas, hon säger ja. Eva går då in i ett sovrum och gråter, Christoffer kommer in 
och frågar hur det är fatt, Eva berättar att hon bråkat med sin pojkvän, sedan börjar de hångla 
tills Eva avbryter och säger ”det här går inte!”. Christoffers flickvän Iben kommer in och 
Christoffer presenterar henne som sin flickvän och säger att hon är bra på relationsproblem och 
att han ska låta dom snacka lite. Eva säger att det inte behövs men ger Eva råd. Eva går hem 
från festen och möter Jonas utanför sitt hus och säger att han inte vill att de ska göra slut. Han 
berättar att anledningen till att han träffat sitt ex Ingrid är att han har köpt marijuana av hennes 
bror.  
 
Avsnitt 07: Tänker alltid att det är mig det är fel på – 20 minuter. 
Eva berättar att hon frågade Ingrid om hon träffat Jonas och anförtror för Isak att hon har hånglat 
med Christoffer, han ger henne rådet att inte berätta det för Jonas. Hon säger till Isak att inte 
berätta för någon och sen försöker hon ta reda på om någon annan vet om det. Hon säger också 
till Christoffer att inte berätta för någon. Noora säger till Vilde att hon inte borde gå runt i en 
tröja hon fått från William, Vilde är ledsen för att han inte är intresserad av henne. Hon går 
fram till William och säger att hon inte tänker gå runt som en levande trofé men William beter 
sig som en skitstövel tillbaka, så står Noora upp för Vilde och säger ifrån. Avsnittet avslutas 
med att Iben kommer fram och slår Eva och startar ett slagsmål.  
 
Avsnitt 08: Hela skolan hatar mig – 23 minuter. 
Isak kommer hem till Eva och berättar att Jonas inte vill prata med henne eftersom han har fått 
reda på att Eva har hånglat med Christoffer. Evas mamma kommer hem och orolig eftersom de 
ringt från skolan och sagt att hon varit i slagsmål, de bråkar. Vilde sammankallar gänget och 
berättar att Eva varit bästa vän med Ingrid tills Eva blev tillsammans med Jonas, som då var 
Ingrids pojkvän. Eva försöker sedan få tag i Jonas för att prata med honom, tillslut hittar hon 
honom och ber om ursäkt för att hon har varit otrogen, hon förklarar att hon gjorde det för att 
hon trodde att Jonas hade haft ihop det med Ingrid. Jonas godtar inte förklaringen och säger att 
det är ironiskt att det är hon som varit otrogen och ljugit när hon varit så angelägen om att få 
honom att tala sanning. Jonas säger att det känns som att han inte känner henne längre, att hon 
har förändrats och inte har några egna åsikter.  
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Avsnitt 09: Man är det man gör – 21 minuter. 
När Eva kommer till skolan har hon fått ett hotbrev i sitt skåp. Eva berättar för Isak att hon 
tänkte byta skola och Isak säger att man är bara det man gör, om hon byter skola är hon en sån 
som ger upp. Hon ångrar sig och försöker ta reda på vem som har skickat brevet, Eva tvingar 
Ingrid att prata med henne och vill försonas. Hon säger att det hon gjort mot Ingrid har fått 
henne att sluta tycka om sig själv som person och hon ber om förlåtelse. Ingrid säger att hon 
ska sluta ”kasta skit” men att det inte var hon som skickade hotbrevet, samt att hon också 
hånglat med Christoffer på samma fest. Då dyker Iben upp och Eva säger till henne att hon är 
tillsammans med skolans största douche och borde göra slut med honom. Då berättar Iben att 
det var Isak som spridit på skolans skvallersajt att Eva hånglat med Christoffer.  
 
Avsnitt 10: Jag tänker att du blivit helt galen – 20 minuter. 
Eva är arg på Isak och försöker få tag i honom men han svarar inte, hon går hem till honom 
men då öppnar Jonas och berättar att Isak är väldigt nere eftersom hans pappa har stuckit och 
mamman har brutit ihop. Eva och Isak är på samma fest och Eva konfronterar honom och kräver 
en förklaring till hans beteende och hans svek, då får han henne att tro att han har känslor för 
henne. Eva avbryts sedan av Noora som ber henne komma då Vilde har däckat, gänget bär hem 
henne till Eva och sover sedan över. 
 
Avsnitt 11: Ett jävligt dumt val – 35 minuter. 
Eva och Isak träffas igen och Eva frågar ut Isak om när han har ljugit och han förklarar sig och 
säger förlåt. Eva säger att hon nu förstår hur Ingrid måste ha känt sig när hon svek henne. Sedan 
bjuder Eva hem Jonas och de pratar om sitt förhållande och Eva säger att hon vill göra slut. 
Scener från två olika händelsescenarion varvas, i det ena står Jonas och Eva vid ett fönster med 
varsin tekopp i handen. I den andra hånglar de i Evas sovrum. Efteråt går de på en 
julgranständning med alla andra elever på skolan och alla säger god jul till varandra och Eva 
försonas med Ingrid. Noora lånar Isaks mobiltelefon för att ringa Vilde och råkar se att han har 
surfat på flera olika bögporrsidor, hon säger till Eva att hon inte tror att det är henne som Isak 
har känslor för och visar mobiltelefonen. Sedan tänds julgranen, kameran zoomar in på Jonas 
och Isak och sedan på Eva som ser chockad ut.  
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BILAGA 2 

Skam säsong 01 – Nyckelkaraktärer 

 
Eva  
Eva är huvudkaraktären i säsong ett, hon är 16 år och har bott med sin mamma i en villa i Oslo 
sedan hon flyttade från Bergen då hon var 12 år. Eva är tillsammans med Jonas när säsongen 
börjar och är även kompis med Jonas bästa vän Isak. Hon har tidigare varit vän med Ingrid men 
är det inte längre, under första säsongen lär hon känna nya vänner från skolan. De hittar 
varandra på olika sätt, på skolfester, lektioner men bildar ett gäng utifrån en vilja att planera 
inför ”russetiden” det vill säga studenttiden sista året på gymnasiet. Evas vänskapsgäng består 
av Noora, Vilde, Sana och Chris.   
 
Jonas  
Jonas är 16 år och bor tillsammans med sin familj i en lägenhet Oslo. Han är tillsammans med 
Eva när säsong ett börjar. Hans bästa vän heter Isak, han har även en vän som heter Elias. Jonas 
åker skateboard, spelar tv-spel och röker marijuana med sina vänner, han umgås gärna med 
dem och sätter inte alltid relationen till sin flickvän Eva i första hand. Han föreslår för Eva att 
hon borde skaffa egna vänner.  
 
Isak  
Isak är 16 år och bor tillsammans med sina föräldrar i en villa i Oslo, under första säsongen 
separerar föräldrarna vilket påverkar Isak negativt. Som stöd har han då sin bästa vän Jonas, 
han är även vän med Eva. Isak framstår som snäll och pålitlig men går bakom ryggen på sina 
vänner, han har det inte lätt med sin familj och sig själv.  
 
Ingrid 
Ingrid är 16 år och går i samma skola som de andra, hon har tidigare varit bästa vän med Eva 
men även i en relation med Jonas. Hon och Eva undviker varandra men hon har kontakt med 
Jonas eftersom han köper marijuana av hennes bror.  
 
Elias 
Elias är en bikaraktär, han är vän med Jonas och kommer till stugan på höstlovet för att leverera 
marijuana till Jonas.  
 
Iben  
Iben är en bikaraktär, hon är 17 år och går i andra ring på samma gymnasieskola som de andra 
karaktärerna går på. Hon är tillsammans med Christoffer och Eva lär känna henne under 
säsongen.  
 
Christoffer (Chris) 
Christoffer är en bikaraktär. Han är 18 år och går i tredje ring på samma gymnasium, han är 
tillsammans med Iben och kompis till William.  


