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Abstract 
Young audiences of today live in a society of constant converging of digital artefacts and media 
production principles. No longer is it enough to sit back and watch a TV-show. These audiences 
expect to activate themselves within multiple platforms, to become active participants instead of 

passive spectators. For production companies to face these demands, designing transmedia 
storytelling is becoming essential. To create transmedia storytelling is to create a story 

spreading over several media channels, where every channel contributes to the storyline in its’ 
own manner, in order to enable a broad narrative experience. Throughout its’ combining of a 

series, and establishing of characters’ social media profiles, NRKs’ production SKAM has 
become somewhat of a success story within the transmedia field. Through qualitative analysis 

based on models of grounded theory, theories on convergence and participatory culture, as well 
as on crossmedia and transmedia storytelling, it has been stated that NRK appears to have 

considered every important aspect in order to develop a phenomenon well suited for audiences 
of todays’ expectations. By that, SKAM is well to be considered a grand example of how to shape 

a functioning, reputable and strikingly successful transmedia story.
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Förord 

Innan studien presenteras vill jag rikta ett stort tack till min mycket kompetenta handledare, 
Daniel Nylén, som visat stort engagemang och stöd under genomförandet av min 
kandidatuppsats. Värdefulla insikter och råd från Daniels sida har gjort det möjligt för mig att 
planera och genomföra min undersökning. 
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1. Introduktion 
“Låt oss inse det: vi har nått en era av mediekonvergens som gör flödet av innehåll över flera 
mediekanaler nästintill oundvikligt.” (Jenkins, 2003, s.1, översatt). Dagens publiker, i synnerhet 
yngre sådana, nöjer sig inte med en enkel filmproduktion. Dagens publiker vill hitta 
bakgrundsinformation och extramaterial kring filmen eller serien. De vill diskutera och engagera 
sig. Detta ställer stora krav på produktionsbolagen. Detta kräver utveckling av 
transmediaberättande. Transmedia innebär ett berättande som sprider sig över en variation av 
kanaler och låter varje kanal utgöra en egen bidragande del till narrativets helhet. Det skapas en 
berättelsevärld helt enkelt (Jenkins, 2007). 
 Trots att utvecklingen är tydlig och bolagens behov av att följa med i den är framgående menar 
Jenkins (2003) att industrivärlden inte följer dessa snabbt växande trender och behov väldigt väl. 
Transmedia är något växande, men transmedia av god design är ännu tämligen ovanligt (Jenkins, 
2003). Vad krävs då egentligen av ett produktionsbolag för att skapa en lyckad 
transmediaproduktion som uppfyller publikens behov? 
För att undersöka detta har ett exempel av en transmedial serieproduktion utgjort studieobjekt. 
Objektet är NRKs populära serie SKAM (http://skam.p3.no/), som fått mycket stor 
uppmärksamhet och framgång. Serien handlar om en grupp gymnasieelever och deras upp- och 
nedgångar i livet medan de närmar sig studenten. Sex, kärlek och fester är några nyckelämnen i 
seriens handling (NRK, 2017). Förutom serien har NRK etablerat en transmediavärld kring SKAM 
där berättandet breder ut sig över sociala medier och webben. Detta är något som framstår som 
unikt och har därmed blivit mycket uppmärksammat och uppskattat. “Det är en serie som slagit 
otroligt stort när det gäller digitala plattformar” (Stjärne, Aftonbladet, 2017). 
Att serien fått sådan uppmärksamhet, samt att den på ett säreget sätt involverar transmedialt 
berättande som bjuder in konsumenter till ytterligare deltagande än endast serietittande, är vad 
som lagt grunden till valet av SKAM som studieobjekt. Transmedia,  sociala medier, deltagarkultur 
och ungdomar ligger i tiden. SKAM ringar in samtliga av dessa faktorer. Studien avser kartlägga 
och analysera faktorer i detta transmediafenomen som grundat dess stora framgång. För att 
undersöka detta har följande forskningsfrågor upprättats för att besvaras genom studien: 
 
- Hur kan NRKs produktion SKAM definieras i termer av konvergenskultur, crossmedia, och 
transmediaberättande? 
 
- Vilka lärdomar kan tas ifrån SKAM i avseendet transmediaproduktion? 
 
För att genomföra undersökningen har kvalitativ innehållsanalys baserad på grundad teori 
bedrivits. Kvalitativ analys föreföll lämpligt då denna form av analys tenderar att ge större insikt i 
studieobjektet (Romano Jr. et al, 2003), i kombination med grundad teori som innebär att 
kategorisering för analys utvinns ur datan som samlas in- något som gör att analysen blir anpassad 
efter studieobjektet och låter analysen växa fram under studiens fortgång (Corbin och Strauss, 
2015). 
 Rapporten behandlar i följande sektioner teorier som anknyter till studieområdet i form av 
konvergens- och deltagarkultur, följt av crossmedia och transmedia. Därefter beskrivs metodvalet 
och tillvägagångssätten för studiens genomförande i anknytning till forskningskontexten i vilken 
studien upprättats, samt vilka avgränsningar som gjorts. Sedermera presenteras de iakttagelser 
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som gjorts under analysen, följt av en diskussion av vilka i efterföljande sektion. Avslutningsvis 
presenteras slutsatser som dragits utifrån analysen och diskussionen. 

2. Teori 
I följande kapitel presenteras teorier, forskning och synsätt på fenomen som är relevanta i fallet för 
studien. Transmediaberättande, crossmedia, deltagarkultur och konvergens är termer som 
beskrivs, vilka följaktligen anknyts till i analysen av subjektet SKAM. 

2.1. Konvergenskultur 
Termen konvergens kan i största allmänhet användas för att beskriva en bred variation av 
företeelser, beroende på inom vilket område termen appliceras. Det talas ofta om konvergens 
utifrån tekniska-, sociala-, industriella-, och kulturella aspekter, och det handlar i enkelhet om 
överlappande utvecklingsövergångar från ett stadie till ett annat- samma koncept utfört på ett nytt 
sätt.  Utvecklingen från att skriva böcker för hand till att använda Gutenbergs tryckpress, till att 
idag nästan uteslutande skriva digitalt med ordbehandlingsprogram och massproducera böcker i 
tryckerier, kan exemplifiera en teknisk- och en industriell konvergens (Jenkins, 2006). 

I hänseende till kontexten i vilken denna studie upprättats, presenteras konvergens utifrån ett 
medietekniskt- och socialt perspektiv. Jenkins (2006, s. 2) definierar konvergens, översatt till 
svenska, på följande sätt: “Med konvergens menar jag flödet av innehåll genom flertalet 
mediaplattformar, samarbetet mellan flertalet mediaindustrier, och det vandrande beteendet hos 
mediapubliker som går nästan var som helst i sökandet efter de sorters underhållningserfarenheter 
de vill ha.”. Erdal (2007, s. 52) uttrycker översatt till svenska, i likhet med Jenkins, att konvergens 
kan liknas med “‘sammansmältning’ av informationssystem, telekommunikation och 
mediatekniker, å ena sidan, och social och kulturell konvergens, å andra sidan.”. 
 Jenkins (2003) lyfter hur förväntningar på berättande i media ständigt utvecklas. Att en äldre 
generation av publiker ansåg en välproducerad och fin dramafilm som narrativt genialiska verk, 
har övergått till att publiker av idag inte nöjer sig med en film - utan aktiverar sig kring 
berättandet. De söker information som bidrar ytterligare till historien, karaktärerna, miljöerna och 
liknande (Jenkins, 2003).  

Jenkins, Ford och Green (2014) belyser vikten av att betrakta den medietekniska konvergens vi 
ser som en utveckling av förutsättningar för den växande deltagarkultur som syns i media, och inte 
som en anledning till den. Scolari och Ibrus (2012) talar om detta i anslutning till fankultur, där det 
sedan långt tillbaka funnits organisationer av fans som engagerar sig kring specifika filmer 
exempelvis. Vad konvergens bidragit med är möjligheter för denna form av organisationer, och 
intresserade individer att sprida sig via medier. Anledningen till att deltagarkulturer växer grundas 
alltså snarast i sociala och kulturella aspekter som ger upphov till beteenden av denna art, och 
konvergensen sker genom de sociala interaktioner  dessa deltar i genom olika medier. “Välkommen 
till konvergenskulturen, där gammal och ny media kolliderar … , där makten hos 
mediaproducenten och makten hos mediakonsumenten interagerar på oförutsägbara 
sätt.” (Jenkins, 2006, s. 2, översatt). 
 Jenkins, Ito och boyd (2016) fastställer deltagarkultur som motsatsen till åskådarkultur. 
Exemplifiering av åskådarkultur kan vara en publik som passivt lyssnar på radio, medan 
deltagarkultur innefattar publiken som söker sig till radiostationens hemsida för att delta i 
omröstningen som hänvisades till under sändning. Deltagarkulturer engagerar sig kring innehåll, 
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delar innehåll, reproducerar innehåll, kommenterar innehåll och så vidare. Individer som ingår i 
kulturer av sådan art upplever en gemenskap och samhörighet i gruppen, och att de egna bidragen 
till kulturen uppskattas av- och bidrar till gruppen och dess gemensamma intressen. Alla former av 
kulturer kan, i förhållande till sin utformning och organisation, definieras som deltagarkulturer  i 
någon mån. Deltagarkultur grundades förut ofta i gemensamma intressen av motstånd till något. 
Deltagandet utgjordes ofta i subkulturer som stod i kontrast till normativa kulturer. Idag har 
utveckling gått mot att det råder färre specifika kulturella normer, vilket gjort att 
motståndskulturer inte etableras i samma utsträckning eller på samma sätt, vilket i stället medfört 
att deltagarkulturer grundas i olika nischer (Jenkins et al, 2016). 
 Yngre publiker förknippas ofta med större insikt i- och kunskap om ny teknik, i linje med att 
äldre publiker ofta inte har särskilt bred uppfattning om de yngres faktiska användning av- och 
attityder till tekniken. Att deltagarkultur, i avseendet digital och social media, är stort bland yngre 
publiker kan till viss del motiveras av de generellt större tekniska kunskaperna, men det ska också 
belysas att vad gäller deltagarkultur så är faktorerna som spelar in mycket varierande. Deltagande 
grundas i mer än kunskaper om tekniken som tillämpas. Deltagande grundas, återigen, i delade 
intressen och vilja att agera kring det gemensamma intresseområdet. Vad gäller användning av 
sociala- och digitala medier bland yngre publiker, beror detta på att de yngre generationerna i 
mindre utsträckning kan styra över sina privata, sociala liv på ett lika fritt sätt som äldre 
generationer oftare kan (Jenkins et al, 2016). 
 Jenkins et al (2016) talar om deltagarkultur ur ett digitalt perspektiv, i avseendet deltagande 
genom digitala plattformar. Det ska dock belysas att deltagarkultur inte är ett nytt fenomen, utan 
har, i linje med rådande medietekniska konvergens, eskalerat då de digitala verktyg som finns 
tillgängliga idag gynnar framfarten av deltagarkulturer. “Just nu samexisterar folkkultur, 
masskultur och digital kultur” (Jenkins i Jenkins et al, 2016, s. 8, översatt).  Medieproducenter 
idag tar ofta vara på deltagandet i de egna medierna, i och med ständigt växande konkurrens de 
olika företagen emellan. Deltagande grundas i någon form av gemensamt intresse eller gemensam 
anknytning till något som motiverar till deltagande. Det är dock väldigt förekommande att 
företagen ändå formar och leder deltagarna i vissa riktningar enligt de egna önskemålen hos 
företaget (Jenkins et al, 2016). 
 Fagerjord och Storsul (2007) beskriver konvergens utifrån en rad olika apsekter, däribland 
konvergensen som sker vad gäller just tekniska artefakter. Att mobiltelefoner idag äger egenskaper 
av kamera, dator, webbläsare, musikspelare, TV med mera, skulle kunna tala för att mobiltelefonen 
skulle utgöra substitut för alla dessa inkluderade saker. Fagerjord och Storsul (2007) menar dock 
att konvergensen snarare riktar sig till vissa grupper av konsumenter, och att medieteknisk 
konvergens öppnar för nya användningssätt, utan att nödvändigtvis kväva äldre teknik (Fagerjord 
och Storsul, 2007). Detta går i linje med Jenkins (2006) uttalanden om konvergensen och dess 
inverkan, och Erdals (2007) liknelse med konvergensen som en sammansmältning av bland annat 
medietekniker. 
 Fagerjord och Storsul (2007) menar vidare att något som även ökar till följd av konvergens är 
sammanvävning av olika medier genom crossmedia (se kap. 2.2), något de exemplifierar genom att 
TV-program kan visa funktioner så som e-post eller meddelanden direkt i TV-skärmen, istället för 
att endast filma på en mobiltelefon. De uttrycker att denna form av integration mellan olika medier 
blir allt viktigare i konvergensutvecklingen. Konvergensen bidrar till att, i viss mån, sudda ut 
gränserna mellan olika medier, utan att radera dem helt. Nya gränser skapas i och med nya 
kombinationer och samspel emellan olika medieformer (Fagerjord och Storsul, 2007). 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 Vidare belyser Fagerjord och Storsul (2007) konvergens i avseendet nätverk- och 
nätverkstillgångar. De vanligaste kommunikationsformerna har digitaliserats, och kräver därmed 
nätverk för sin funktionalitet, något som uppföljs av att allt fler har tillgång till nätverk av olika 
former. Detta har medfört att kommunikation i dess olika former, exempelvis audiellt, visuellt och 
genom text, kan bedrivas så länge nätverkstillgång finns. Innan digitalisering av dessa 
kommunikationsformer skett, var medierna avskilda och krävde sina egna tekniker och kanaler för 
att nyttjas, så som exempelvis telefoner behövde egna telefonlinor (2007). 
 Griborn och Nylén (2017) belyser den rådande övergången från traditionellt TV-tittande till 
streamingsidor så som YouTube, Vimeo och liknande. De beskriver ett tydligt mönster som visar 
att publiker i allt större utsträckning överger TV-sändningar och söker sig till plattformar där 
innehållet är tillgängligt när helst det passar publikerna själva; nämligen streamingbaserade 
internettjänster (Griborn och Nylén, 2017). 

2.2 Crossmedia kontra transmedia 
När det kommer till crossmedia och transmedia kan oklarheter om skillnader de två emellan råda. 
Oenligheter och diskussioner uppstår ofta kring ämnet, på grund av att det finns många likheter 
termerna emellan (Ibrus och Scolari, 2012). Det finns dock en rad faktorer som separerar termerna 
och ger definition till vardera. Denna sektion beskriver termerna ingående. Definitionerna som 
presenteras i sektionen är vilka som tillämpats vid utförande av studien.  

 Crossmedia definieras av Ibrus och Scolari (2012) som innehåll som distribueras på ett flertal 
mediekanaler och i varierande medieformer. Typen av innehåll kan variera mycket brett och 
behöver inte innehålla någon form av berättande som sammankopplar materialet på de olika 
mediekanalerna. Denna form av medieskapande används ofta av medieföretag då målet är att få så 
stor spridning som möjligt på sitt material. Inte minst vad gäller filmproduktion används 
crossmediala satsningar (Ibrus och Scolari, 2012). 
 Ibrus och Scolari (2012) uttrycker även att publiker av idag sannolikt förstår sig på och tar till 
sig av nya utformningar av medier. Den crossmediala media som blir allt vanligare är inte 
främmande för dem, medan äldre generationer fortfarande är vana vid annat och förstår sig inte på 
de komplexa utformningar av mediekonstruktioner som skapas idag. Det förväntas rent av, i stor 
utsträckning, något mer än vad som tidigare varit mediesändningsnormen av de nya publikerna. 
Det förväntas crossmedia, inte minst när det gäller storfilmer eller kult-TV-serier (Ibrus och 
Scolari, 2012 och Jenkins, 2011). 
 Christy Dena (2004) fastställer att för en produktion att få definieras som crossmedia krävs att 
mediematerial rör sig över minst två kanaler. I anknytning till detta presenterar Dena (2004) tre 
former av kanaler, vilka äger varierande egenskaper och på olika sätt kan inkluderas i 
crossmediasammanhang. Crosskanaler innebär en variation av kanaler som bär innehåll, vilka 
kräver att användaren rör sig helt och hållet emellan de olika kanalerna, och interagerar på olika 
sätt för att ta del av det innehåll som finns. Exempelvis, om en användare ser en film på TV, och 
använder sin mobiltelefon för att läsa om filmen på internetforum. Användaren interagerar 
därmed på olika sätt med olika artefakter. Interkanal innebär en kanal som hänvisar till en annan 
kanal och därmed uppmanar till crossmediainteraktion. Ett exempel kan vara ett inlägg i social 
media som innehåller en hyperlänk som leder till en extern hemsida. Denna form av crossmedial 
interaktion kräver därmed inte nödvändigtvis att användaren förflyttar sig emellan artefakter, då 
förflyttningen till nästa kanal kan ske genom samma apparat, så som till exempel en mobiltelefon. 
Intrakanal innebär interaktion inom samma kanal, och i samma läge, där läge avser på vilka sätt 
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interaktion med- eller uppfattning av innehållet kan ske. Ett exempel på interaktion via en 
intrakanal kan därför vara när en användare läser en digital tidskrift på en surfplatta, och texten 
refererar till en sida längre fram, följt av att användaren bläddrar sig fram till den specifika sidan. 
Användaren är därmed kvar inom samma kanal i och med att denne inte förflyttat sig utanför den 
digitala tidningen, och är samtidigt kvar inom samma läge, då sidan i tidningen användaren 
bläddrade sig fram till inte skiljer sig i sättet att uppfattas och tolkas. Detta då medietypen i 
exemplet fortfarande utgörs av text (Dena, 2004). 

 Transmedia, eller transmediaberättande, definieras av Jenkins (2007) som en metod att 
förmedla en historia genom användning av ett flertal kanaler. Var och en av kanalerna ska på sitt 
egna sätt bidra till berättandets helhet och tillsammans skapa en upplevelse kring historien. I och 
med narrativets rörelse över en variation av mediekanaler menar Scolari och Ibrus (2012) att 
transmedia också kan falla under kategorin för crossmedia, men att den narrativa strukturen är 
vad som definierar det som transmedia. 
 I och med att använda flertalet plattformar finns ofta möjligheten att inviga olika målgrupper 
genom olika medier, eller introducera målgrupper till nya former av medier som de inte vanligtvis 
rör sig i. Exempelvis om en kan erhålla ytterligare detaljer om handlingen i en TV-serie genom 
Twitter, så kan detta locka personer till att använda Twitter just på grund av denna transmediala 
inblandning (Jenkins, 2007). Scolari (2009) menar att transmediaberättande genom sin 
användning av flertalet kanaler och språk, öppnar för egen tolkning från ett konsumentperspektiv. 
Den som tar del av narrativet gör det på sitt eget sätt, och får därmed en individuell uppfattning om 
innehållet, något som möjliggör skapande av intresse för narrativet hos bredare målgrupper 
(Scolari, 2009). 

 Vidare uttrycker Jenkins (Jenkins, 2007) att det vanligen inte handlar om en historia som 
skapas genom transmedialt berättande- utan att det handlar om att skapa en värld, eller ett 
universum som innehåller en rad berättelser och karaktärer som utgör beståndsdelar av 
berättelsen. Exempelvis samspel mellan en filmproduktion, böcker och hemsidor där varje medie 
på sitt sätt tillför berättande till den helhet, den värld, som skapats (Jenkins, 2007) . 

 Ryan (2013) talar om olika former av sammankoppling mellan olika narrativa världar, i 
meningen koppling mellan fiktiva världar och den verkliga värld vi lever i eller koppling mellan 
varierande fiktiva världar. Dessa kopplingar kan göras genom expansion, vilket då innebär att ett 
narrativ till exempel har sitt ursprung i en film, men historien utvidgas genom att den 
representeras i varierande mediekanaler. Genom de andra kanalerna kan ytterligare information 
tillföras till berättandet, och deltagare kan delges större inblick i historien, än om de endast skulle 
konsumera filmen. Expansionen kan exempelvis skildra karaktärer i kontexter som inte äger rum i 
ursprungshistorien. Vidare kan kopplingar göras genom modifiering, vilket innebär att en version 
av originalvärlden skapas i ett annat medie. Detta innebär att historien skrivs om, och i den 
meningen utgör en ny historia som utvunnits ur ursprungshistorien. Detta utgör inget tillägg till 
originalberättelsen i en samverkande mening, utan anknyter endast på så vis att det framgår att 
historien är skapad utifrån originalet, men att den är synnerligen reformerad till en säregen version 
av den. Den tredje formen av koppling som Ryan (2013) framhäver är omflyttning, vilken innebär 
förändring av kontext, tid, miljö eller liknande. En historia appliceras i en ny fattning. Likt 
modifiering blir koppling i fallet för omflyttning endast befintlig i meningen att historien 
inspirerats av ursprunget, men är egentligen i sin helhet omgjord till en ny historia. 

 Scolari (2009) sammanfattar fyra former av transmedialt narrativ som på olika sätt 
involverar flera kanaler och bidrar till berättandets helhet. De fyra formerna sätts av Scolari (2009) 
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i kontexten transmediaberättande med utgångspunkt i TV-serien 24. Att skapa 
mellanmikrohistorier innebär att expandera berättandet i perioderna emellan sändning av avsnitt i 
serien. Detta kan exempelvis göras genom relaterade spel, serietidningar eller webbaserade 
filmklipp. Denna metod gör att narrativet fortskrider även när huvudberättelsen, TV-serien i detta 
exempel, har uppehåll. Att skapa parallella historier innebär att ett narrativ utspelas samtidigt 
som huvudhistorien, i ett annat medie. I och med sin förhållandevis fristående utveckling finns 
möjligheten för ytterligare, individuell vidarepåbyggnad av just denna form av parallell berättelse. 
Att skapa kringhistorier innebär att historier skapas i olika medier, vilka inte nödvändigtvis har 
specifikt stark anknytning till huvudhistorien, men som ändå kan engagera publiker och utvecklas 
vidare över tid. Skapande av användargenererat innehåll innebär att användare och konsumenter 
av historien producerar innehåll baserat på narrativet, karaktärerna och liknande. Detta kan göras 
genom olika kanaler så som exempelvis bloggar, sociala medier eller hemsidor. Det ska belysas att 
denna form av narrativutveckling inte är ledd av ursprungsproducenterna av historien, utan, som 
framgår av termen, av användarna (Scolari, 2009). 
 Jenkins (Jenkins, 2007) belyser hur transmediaberättande skiljer sig ifrån klassiskt narrativa 
upplägg där ett enskilt medie förmedlar en fullständig historia, exempelvis en bok. Vad transmedia 
ger möjligheter till är förlängningar av narrativets fortskridande genom de olika kanalerna. Genom 
variation av kanaler att berätta genom kan exempelvis information om karaktärer presenteras på 
olika sätt, vilket kan ge större inblick i karaktärernas personligheter. Förlängningar inom 
narrativet kan även bidra med ledtrådar om kommande händelser, eller anknyta till händelser som 
ägt rum och exempelvis förklarar dessa ytterligare eller utvecklar dem. Förlängningarna kan även 
vara utformade för att bara bidra med hintar om detaljer i handling eller om karaktärer, vilket då 
lämnar tittare eller deltagare med utrymme för egna spekulationer kring detta. 

 Vad som är målet med dessa förlängningar är ofta att låta var individuell del vara 
tolkningsbar i sig självt, medan de ändå bidrar till helhetsnarrativet. Det ska därmed vara möjligt 
för en som för första gången introduceras till historien att skapa sig en uppfattning genom att bara 
ta del av en av beståndsdelarna i historien, med det menat, att ta del av historien genom ett av 
medierna den sträcker sig över. Att framgångsrikt skapa en transmedial historia som gör detta, och 
som samtidigt genom varje del bidrar till helheten på ett bra sätt för en som följer historien mer 
ingående kan vara en stor utmaning (Jenkins, 2007). 

 Trots att Jenkins påpekar det faktum att transmedia förväntas av publiker kring stora film- 
och TV-serieproduktioner menar han också att behovet av transmediainblandning inte alltid är 
suveränt. “Många historier berättas alldeles utmärkt genom ett endaste medie, och publiken går 
därifrån tillfredsställda.” (Jenkins, 2011, översatt). Det ska dock belysas att berättande genom 
transmedia bidrar med stora, kreativa och utvecklingsbara möjligheter för berättandet (Jenkins, 
2011). 
 Scolari (2009) uttrycker hur transmediaberättande blivit mycket stort bland mediaföretag, och 
tycks vara vad de flesta strävar efter att skapa. “Transmediaberättande har passerat den 
experimentella fasen och kan hittas inom vilken genre som helst … ” (Scolari, 2009, s. 590, 
översatt). 

 Det ska nämnas att transmedia och crossmedia kan användas inom en stor variation av 
kontexter. Exempelvis kan transmediaberättande vara en utmärkt strategi för marknadsföring. 
Mediaföretag idag använder sig ofta av detta då det finns ekonomiska fördelar i att röra sig på 
många plattformar och därmed synas för fler mottagare. Det kan även dämpa känslan av just 
marknadsföring i och med att det fokuserar på den helhetsupplevelse som eftersträvas genom 
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transmedia, snarare än direkt marknadsföring. Det blir underhållning istället för marknadsföring 
(Jenkins, 2007). Erdem (2017) menar att transmedianarrativ i viss utsträckning är nödvändigt för 
företag att få ut sina marknadsföringsbudskap. Erdem (2017) benämner utvecklingen som syns i 
dagens mediesamhälle som “narrativ 3.0”, som är den nya formen att förmedla budskap. Här 
handlar det inte om direktkommunikation som i traditionell marknadsföring, här handlar det om 
helhet, känslor hos konsumenter och spridning av material. Varpå transmedia utgör en viktig del 
inom medievärlden (Erdem, 2017). 

3. Metod 
Undersökningen har utförts genom kvalitativ datainsamling av webbaserat material, och har 
följaktligen analyserats enligt kvalitativ analysmodell baserad på grundad teori (Romano Jr., 
Donovan, Chen, och Nunamaker Jr. 2003, Preece et al, 2015  och Corbin och Strauss, 2008). 
 Följande kapitel beskriver ingående processen och dess steg. Romano Jr. et al (2003) 
presenterar kvalitativ innehållsanalys som en fördelaktig och vanligt förekommande metod när 
studieobjektet utgörs av ett specifikt objekt eller om data grundas i etnografi. Detta motiverade 
metodvalet för just denna studie. 

Grundad teori används då syftet är att ta fram kategorier som är väl relaterade till datan och 
som är anpassat till studieområdet (Corbin och Strauss, 2015). Detta var den övervägande 
anledningen till valet av detta förhållningssätt; då välanpassade kategorier var önskvärt för 
genomförande av analysen.  

3.1 Undersökningskontext 
SKAM är en norsk ungdomsserie producerad av NRK (NRK, 2015). Det är en streamingserie som 
hade premiär i september 2015 i Norge och skildrar ett gäng gymnasister och deras liv när de 
närmar sig studenten. Dramatik, kärlek, sex och fester är några huvudpelare i seriens handling. 
NRK vill genom serien ge tittaren inblick i den moderna gymnasieelevens vardagsliv och hur 
jobbigt- men också fantastiskt det kan vara ibland. Målgruppen för serien är 15-åringar (NRK, 
2017). Varje säsong utgår huvudsakligen ifrån en av karaktärernas perspektiv, och det ges därmed 
ytterligare inblick i just dennes liv (IMDB, 2017). Under en säsongs period publiceras dagligen ett 
filmklipp på NRKs hemsida, följt av att det varje fredag publiceras ett fullt avsnitt som då är en 
sammansättning av de, under veckan, publicerade klippen (NRK, 2017). 

Serien har fått mycket stor uppmärksamhet från många håll och har blivit mycket omtalad. 
“Epidemin drog fram snabbare än influensan. I raskare takt än vinterkräksjukan intensifierades 
Skamsjukan.” (Lundell, 2017). 

Seriens första avsnitt tillgängliggjordes för streaming på NRK den 25 september 2015, och det 
har därefter lanserats tre säsonger, samt i skrivande stund två avsnitt av säsong fyra (NRK, 2017). 
Serien blev tillgänglig på SVT Play i Sverige i december 2016 (SVT, 2017). VD:n för SVT, Hanna 
Stjärne, berättar att serien blivit den mest sedda på sidan (Stjärne i Aftonbladet, 2017). 
 Förutom streamingserien har produktionsbolaget NRK tänkt ett steg längre, och gjort SKAM till 
en transmediavärld. I fallet för SKAM är den narrativa världen uppbyggd så att varje karaktär har 
ett eget Instagram-konto, där vem som helst kan ‘följa’ för att ta del av material som anknyter till 
seriens berättande, samt material som bidrar med sådant som inte förmedlas i seriens berättelse 
(transmediakampanjen sträcker sig över fler kanaler än Instagram, men undersökningen har 
avgränsats till att titta närmare på endast Instagram och serien, (se kap. 3.2). Även här syns ett 
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stort genomslag, då karaktärerna var för sig har hundratusentals följare. 
 En grupp danska studenter har utfört en studie av SKAM och den transmediala värld som NRK 
byggt upp kring serien. Studenterna läste vid tillfället för genomförandet av studien 
kandidatprogrammet i Kommunikationsmiljöer på internet som gavs vid Aarhus Universitet i 
Danmark. Studien presenterades av studenterna i ett blogginlägg samt ett Youtube-klipp den 16 
september 2016, cirka fyra månader efter att säsong två av SKAM avslutats, och en vecka innan 
säsong tre hade premiär i Norge (Online Kommunikation, 2016). 
 Studenterna belyser NRKs sätt att genom att bedriva sociala medieprofiler av karaktärerna i 
serien, samt att de omnämns och visas i avsnitten, och att publicera skärmdumpar av 
chatmeddelanden på hemsidan, vilket de menar bidrar till berättandet av historien, och skapandet 
av en verklighetstrogen narrativ värld. Studenterna citerar Jenkins definition av 
transmediaberättande som en berättelse som utvecklas genom flera plattformar, där varje enskild 
plattform bidrar till narrativet på ett eget sätt (Jenkins, 2006). De menar att detta är vad som sker 
genom SKAM- ett transmedialt berättande. 
 Det uttrycks även genom studenternas blogginlägg att detta transmediaskapande är en form av 
branding som NRK bedriver. De menar att tittare och deltagare genom användning av sociala 
medier vill skapa en samhörighet kring SKAM. De menar att tittare genom att följa karaktärerna på 
Instagram eller Facebook blir en del av en gemenskap, en del av gruppen som skildras i serien. 
Detta, menar de, bidrar till skapande av en viss fankultur kring serien, och att deltagande inom 
vilken bidrar med visst extramaterial kring serien, ledtrådar om vad som ska ske i nästa avsnitt och 
liknande. Slutsatsen studenterna drar är att SKAM är ett unikt, och “mindblowing” (Online 
Kommunikation, 2016) transmediafenomen som är noga uträknat och väl utfört. Vad studenterna 
fastställer genom sin studie är intressant och värdefullt att ha i åtanke, men deras studie framstår 
som relativt ytlig, vilket talar för att rum för vidare studier i området finns och att utförandet av 
denna studie därmed känns relevant. 
 Denna studie syftar inte till att kopiera eller på något sätt efterlikna studien studenterna utfört, 
utan ämnar att i linje med egna utvalda tillvägagångssätt och analysmetoder studera detta 
transmediafenomen SKAM, och fastställa slutsatser utifrån den egna utförda studien. 
 Studieobjektet; den transmediala medieproduktionen SKAM, hade vid tillfället för studiens 
inledning sänt tre säsonger av sin streamingserie; det föreföll därmed rimligt att involvera dessa tre 
säsonger i avgränsningen. Allt material fanns fritt tillgängligt, vilket också underlättade för 
genomförande av studien. Att de tre säsongerna haft Eva, Noora och Isak som huvudpersoner (i 
den ordningen), motiverade urvalet av karaktärer att fokusera på när det kom till studerande av 
Instagram-konton. 
 Som nämnt rör sig SKAMs narrativ över en rad olika kanaler där var och en på ett unikt sätt 
bidrar till berättandets helhet. Kanalerna som berättelsen breder ut sig på är Facebook, Instagram 
och skam.p3.no, den sistnämnda tillhandahåller avsnitten i streamingserien och utdrag ifrån 
konversationer de olika karaktärerna emellan i sms eller chattar. Undersökningen har riktats in på 
Instagram och seriens avsnitt, detta av följande anledningar. Facebook-kontona för Eva, Isak och 
Noora krävde “vänskap” för att visa kontonas innehåll. Det enda som var öppet för åtkomst utan 
vänskap var profilbild, omslagsbild och på Isak och Nooras konton; viss information gällande 
bostadsort eller skola (Facebook, 2017). 
 I motsats till detta var samtliga av användarans Instagram-konton öppna profiler fritt 
tillgängliga för allmänheten att ta del av, vilket motiverade till valet av just denna kanal. Att 
analysera Facebook-kontona antogs även innebära datainsamling av såväl bild- som textmaterial, 
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något som sågs som en risk för att datainsamlingen skulle bli problematisk i avseende för 
tidsramen, samt att mängden data skulle bli mycket stor, vilket sannolikt skulle innebära 
tidskrävande urval och kategorisering av datan. Samma gäller valet att exkludera de konversationer 
i form av meddelande som postades på NRK, då detta också ansågs bidra till för stor och bred 
datamängd för den givna tidsramen. Det ansågs alltså lämpligt och fullt tillräckligt att avgränsa 
analysen till serien och Instagram-innehållet hos de tre kontona för Eva, Noora och Isak.  
 Vidare, vad gäller avgränsning inom Instagram, rådde vid studiens inledning funderingar om att 
inkludera kommentarer och likes på Instagram-innehållet i studien. Detta slöts bort, i och med att 
detta inte ansågs anknyta särskilt till just transmediaberättande; som är en stor huvudkomponent i 
analysens utformning. Det anknyter dock till deltagarkultur, som är en annan faktor i studien, men 
en övergripande genomgång av en del kommentarer bidrog snabbt till att dra slutsatsen att 
kommentarerna inte var särskilt givande i form av data. Mängden var stor, innehållet var mycket 
varierande. Det antogs att tidsramen för undersökningen var för smal för att kunna samla in och 
analysera en ansenlig mängd data ifrån kommentarsfälten, varpå även detta uteslöts ifrån studien. 

3.2 Datainsamling 
Den kvalitativa innehållsanalys av webbaserat material som gjorts, har följt en metodisk modell 
presenterad av Romano Jr. et al (2003). Modellen är utformad i följande tre huvudsteg; 
framkallning, reducering och visualisering. Framkallning innebär datainsamling genom vald 
metod, som i detta fall som nämnt innebär insamling av webbaserat innehåll i form av publicerat 
material på tre olika Instagram-konton och innehåll från tre säsonger av streamingserien SKAM. 
Reducering innebär sammanställning, kategorisering och temaindelning av datan som samlats in. 
Syftet med detta steg är att definiera och specificera datan som samlats in, att “[…] transformera 
rådatan för att göra den användbar” (Romano Jr. et al, 2003, s. 221, översatt). Detta steg ska 
underlätta för analys av datan. I detta steg har grundad teori varit utgångspunkten för 
kategorisering. Grundad teori innebär att en genom datainsamling urskiljer och skapar kategorier 
att sedermera analysera datan utifrån (Corbin och Strauss, 2015). Detta beskrivs ytterligare i kap. 
3.4. Det tredje steget, visualisering, går ut på att sammanställa, presentera och tydliggöra datan för 
att på så sätt kunna identifiera mönster, dra slutsatser och komma fram till något genom sin data. 
Steget omnämns inte som visualisering för att det nödvändigtvis är slutmålet att visualisera 
resultatet, utan för att det genom god visualisering kan urskiljas resultat och slutsatser kan dras. 
Visualisering innebär här inte alltid absolut visuell sammanställning- utan i synnerhet idén av en 
tydlig sammanställning (Romano Jr. et al, 2003). 
 Kvalitativ data har samlats in, och analysen har haft ett genomgående kvalitativt 
förhållningssätt, då detta i största allmänhet ger en tydligare och djupare bild av vad som 
analyseras (Preece et al, 2015). Sammanställning av datan gjordes, detta i synnerhet för att 
underlätta för läsare av denna rapport att få en uppfattning om vilken typ av data som faktiskt 
undersökts genom arbetets gång. En tolkande analys av innehållet har sedermera utförts i syfte att 
identifiera mönster mellan Instagram-inlägg och streamingseriens narrativ (Herring, 2010). I 
anknytning till studiens syfte; att identifiera faktorer som legat till grund för framgången hos NRKs 
transmediala satsning på streamingserien SKAM formades frågor som riktlinjer för vad som skulle 
eftersökas och identifieras under datainsamling. En vanligt förekommande metod för etnografisk 
analys, såväl som specifika case-studier, varför det lämpade sig väl i detta fall då studieobjektet 
SKAM kan betraktas som en kombination av dessa två (Romano Jr. et al, 2003). Det ska nämnas 
att de tre valda säsongerna av streamingserien setts vid ett tidigare tillfälle, då i icke-analytiskt och 
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icke-utbildande syfte. Beslutet fattades ändå om att se serien igen, då detta ansågs relevant för 
genomförande av studien. I och med de tidigare erfarenheterna av seriens innehåll blev det mer 
naturligt att hålla ett kvalitetsanalytiskt förhållningssätt till innehållet. 
 Som nämnt utgjordes källorna för data av innehållet i samtliga avsnitt i streamingserien SKAMs 
tre första säsonger, samt innehållet på Instagram-kontona för de tre karaktärerna Eva, Noora och 
Isak i serien; som var och en utgör huvudkaraktärer i varsin av de tre valda säsongerna. 
Säsong ett kretsar kring karaktären Eva, säsong två kring Noora och säsong tre kring Isak. 
 Kvalitativ datainsamling gjordes. De tre karaktärernas Instagram-innehålls kronologiska 
upprättning kartlades i förhållande till TV-seriens sändningsdatum. Detta utvisade när de tre 
Instagram-kontonas aktivitet inletts i avseendet när kontona börjat publicera innehåll, samt när de 
publicerat innehåll under seriens gång och hur många inlägg de publicerat sammanlagt. 
 Datan sammanställdes i en tidslinje (se figur 1, notera att tidslinjen delats upp i två delar med 
anledning av förenkling av presentation av vilken i denna rapport). Datan visar frekvensen hos de 
tre Instagram-kontonas aktiviteter vad gäller publicering av material i anknytning till 
streamingseriens sändningstillfällen. Mönster och samband identifierades genom analys av datan, 
följt av att slutsatser drogs (se kap. 4 och 5). 
 

Figur 1 
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Vidare sammanställdes mängden innehåll som seriens avsnitt utgör i antal säsonger, antal avsnitt 
och antal minuter, samt antal inlägg som postats under varje säsong (i spalten säsong 1 innebär 
“(18) + 71” att det fanns 18 inlägg postade redan när säsong 1 började sändas i Norge, och att det 
postades 71 inlägg under säsong 1). Detta blev en ytterligare del av studiens kvantitativa data (se 
tabell 1). 

Tabell 1 

3.3 Dataanalys 
Kvalitativ data är vanligen inte framställd i form av siffror, utan pekar snarare ut mönster, 
företeelser, teman och liknande. I enkelhet är kvalitativ data mer inriktad på vad eller hur något är, 
medan kvantitativ data syftar till hur mycket något är (Preece et al, 2015). Att viss data 
sammanställts i siffror baseras på vikten av en tydlig visualisering för att genomföra en analys 
(Romano Jr. et al, 2003). Kvalitativ data samlades in genom att de tre säsongerna av 
streamingserien tittades igenom i samband med att anteckningar kring avsnittens narrativa 
innehåll togs, samt att de tre Instagram-kontona iakttogs samtidigt. Detta kan betraktas som en 
form av observation, som är en användbar metod vid kvalitativa studier. Vad som kan ses som en 
risk med denna form av metod är den att rådatan kan bli väldigt omfattande och bred- något som 
kan komma att bli problematiskt när datan analyseras. I och med detta är det viktigt att ha 
riktlinjer och god uppfattning om vad som ska observeras och noteras, så att datan avgränsas i 
rimlig mån (Preece et al, 2015). 

 Kategoriseringar sattes därför som mall för avgränsning av data att identifiera i seriens 
innehåll (Romano Jr. et al, 2003). Valet av kategorier utvanns genom grundad teori, som innebär 
att kategorier framträder genom processen av datainsamling och analys, istället för att en redan 
etablerad modell av kategorier appliceras på datan efter insamling (Corbin och Strauss, 2008). Vad 
mallen i synnerhet fokuserade på var att urskilja innehåll publicerat på Instagram relaterat till 
innehåll eller händelser i serien, och tvärtom; innehåll på Instagram som inte hade någon 
uppenbar anknytning till seriens handling. Syftet med detta var att få en inblick i vilken typ av 
aktiviteter som äger rum på Instagram kontra vad som äger rum i serien, för att kunna dra 
slutsatser om vilket bidrag karaktärernas Instagram-konton ger till seriens narrativ. Att forma 
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frågor att utgå ifrån för att definiera vad som ska eftersökas när data samlas in är en bra, vanlig 
metod för kvalitativ innehållsanalys (Romano Jr. et al, 2003). Därför utformades frågor utifrån 
grundad teori som sedan utgicks ifrån när säsong ett av serien tittades igenom, och som sedermera 
utvecklades eftersom data samlades in ifrån de olika säsongerna och Instagram-kontona, och 
mönster identifierades. En kategori som sedermera växte fram eftersom data samlades in handlade 
om att identifiera när en karaktär publicerat innehåll på Instagram som inte relaterar till seriens 
innehåll, men som relaterar till en annan karaktärs publicerade innehåll på Instagram. 
När all data samlats in valdes att sammanställa denna i en tabell enligt de satta kategorierna, för att 
på ett tydligt sätt presentera datan (Romano Jr. et al, 2003). Figur 4 visar vilka tre kategorier som 
varit utgångspunkter för datainsamlingen, hur många inlägg per säsong av serien som faller inom 
vardera av kategorierna, samt ett exempel på vad som menas med varje kategori. Detta för att 
underlätta för läsare av rapporten, då kategorierna är utformade ifrån tolkning av datan (Glaser, 
2010), och därmed rimligtvis kan tolkas annorlunda av utomstående. 
 Det ska nämnas att det efter att all data samlats in grundades en idé om ytterligare en kategori, 
som innebar att identifiera i vilken utsträckning seriens innehåll på ett eller annat sätt refererar till, 
eller på något sätt omnämner och involverar Instagram som kanal eller någon av karaktärernas 
specifika Instagram-profil. När idén om denna kategori uppstod ansågs tidsramen för liten för att 
återgå till seriens innehåll för att söka efter företeelser av denna karaktär, varpå kategorin uteslöts 
ifrån analysen. 

Figur 2 
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Som nämnt valdes streamingserien SKAM till en av källorna för innehåll till den kvalitativa 
innehållsanalysen. För att analysera seriens innehåll fattades beslutet att titta igenom de tre, för 
analysen, valda säsongerna och samtidigt föra anteckningar kring innehållet, företeelser och 
händelser. Parallellt med detta navigerades mellan Eva, Noora och Isaks Instagram-konton för att 
urskilja samband serien och sociala medieinnehållet emellan. Detta var datainsamlingen och 
därmed steget framkallning i den analysprocess som presenterades av Romano Jr. et al (2003). 

I och med användning av grundad teori utfördes en del av analysen redan under 
datainsamlingen, då mönster och kategorier utlästes medan datan samlades in. Att inleda 
analysprocessen med att kategorisera datan var att föredra, då detta är ett vanligt första steg i en 
kvalitativ analys (Preece et al, 2015). Kategorier fastställdes då utifrån syftet med studien, och i 
detta fall utifrån datan i enlighet med grundad teori och inte huvudsakligen utifrån ett etablerat 
ramverk. Detta gjorde att steget reducering i analysens process faktiskt utfördes parallellt med 
framkallning i och med att urval gjordes eftersom datan samlades in (Romano Jr. et al, 2003; 
Corbin och Strauss, 2015). 
 Som tidigare uttryckt i rapporten har kvalitativ datainsamling gjorts. Det tredje steget i 
analysprocessen, visualisering, utgjordes i fallet för denna studie av de anteckningar som togs 
gällande innehållet i serien och innehållet på Instagram, detta var den kvalitativa datan. 
Instagram-innehållet, samt seriens innehåll sammanställdes dessutom i tabeller, och analyserades 
kvalitativt i syfte att se mönster i datan. Det är nödvändigt att ha ett kvalitativt förhållningssätt till 
datan, om syftet är att urskilja beteendemönster. Genom kvalitativ metod är målet att hitta 
mönster och relationer hos de kategorier en utgår ifrån i analysen, vilket var önskvärt i denna 
studie (Romano Jr. et al, 2003). Teorier har applicerats i senare skede av analysen, detta för att ge 
ytterligare stöd och infallsvinklar på de upptäckter och identifierade mönster som funnits genom 
den grundande teoretiska analysen som inleddes under datainsamling (Preece et al, 2015). Scolaris 
(2009) fyra steg av skapande av transmediaberättelser mellanmikrohistorier, parallella historier, 
kringhistorier och användargenererat innehåll har använts för analys av datan. Detta då Scolari 
(2009) utvecklat modellen i en liknande kontext som denna studie utförts, samt personligen 
uppmanat till användning av modellen inom liknande forskning; då den ännu inte är fullständigt 
etablerad inom området. 

Jenkins (2007, 2011), Ibrus och Scolari (2012), Scolari (2009) och Ryans (2013) uppfattningar 
om transmediaberättande har även använts som stöd för analys av fenomenet SKAM. De olika 
författarna har övergripande lika tankar om företeelsen, men skiljer sig signifikant åt i sina sätt att 
sammanställa och förklara, varför kombinationen av de olika föreföll relevant.  Jenkins (2006) och 
Fagerjord och Storsuls (2007) idéer om mediekonvergens har även tillämpats i analysen, samt 
Jenkins et als (2016) benämning av deltagarkultur, då dessa teorier ansågs anknyta till teorier om 
transmedia så till vida att de lagt grunden för fenomenet transmedias framväxt. 

Dataanalys har gjorts utifrån perspektivet grundad teori, vilket innebär att kategorisering, 
teorier och liknande etableras och formas genom insamling och analys av datan. Istället för att 
tillämpa ett redan upprättat teoretiskt ramverk på rådata grundas och utvinns här teorin ifrån den 
faktiska datan. Vid användning av denna metodik går vanligen analys- och 
kategoriseringsprocessen i en cykel där kategorier utvinns ur datan när denna samlas in, följt av att 
analyser görs på den insamlade datan, som i sin tur leder till att ytterligare eller mer specifika 
kategorier urskiljs. Denna process fortgår fram till dess att kategorier som fullföljer önskade krav 
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har tagits fram; eller att det helt enkelt inte återfinns andra kategorier eller nya mönster ibland 
datan (Preece et al, 2015). 

Corbin och Strauss (2008) benämner detta förhållningssätt som öppen kodning och uttrycker 
att när det gäller kvalitativa studier; är det lämpligt att inte utgå från ett etablerat teoretiskt 
ramverk från början, då det kan vara svårt att hitta ett ramverk som är fullkomligt lämpat att 
använda på datan. De förespråkar ett mer öppet förhållningssätt i studiens början, då detta öppnar 
upp för alla möjliga infallsvinklar av analys och tenderar att ge en väl överensstämmande 
inramning av ämnet, frågeställningar och liknande. Det reducerar även mängden data att 
analysera, och det skapar förutsättningar för formulering av analysen som utförs. Redan 
upprättade teoretiska ramverk kan appliceras i efterhand för att utveckla, förklara eller ge andra 
synvinklar på studien, om detta anses relevant (Corbin och Strauss, 2008). 
 Glaser (2010) menar att grundad teori är den enda metod som leder en forskare från början av 
studien till dess slut. Den som använder metoden grundad teori går in i studieområdet som 
ovetande och slutför sin studie som en expert på området, i och med att kunskap växer fram genom 
tolkningar och skapande av förståelse för ämnet. Därmed är inte myntade teoretiska metoder 
nödvändiga att använda, när grundad teori används, då dessa tenderar att inte vara tillräckliga i sin 
utformning, vilket då kan komplicera forskningsprocessen. “Grundad teori är inte till för att ära 
eller verifiera etablerade teoretiska kapitalisters favoritbegrepp.” (Glaser, 2010, s. 32). 

I fallet för denna studie gick processen till på följande vis. Data samlades in genom granskning 
och kartläggning av innehåll på de tre Instagram-kontona samt genom att titta på seriens avsnitt, 
varpå idéer om kategorier för analys framträdde. När datainsamling av säsong ett av serien gjordes 
var den enda utgångspunkten att finna samband serien och Instagram emellan. Genom att titta på 
säsong ett växte idéer om kategorier att utgå ifrån fram. Kategorier etablerades, dessa kategorier 
var Instagram-innehåll relaterat till seriens innehåll och Instagram-innehåll icke-relaterat till 
seriens innehåll. Dessa blev utgångspunkter för datainsamling när säsong ett tittades igenom. Efter 
att kartläggning, granskning och anteckningar gjorts kring säsong ett av serien och det Instagram-
innehåll som publicerats under säsongens sändningsperiod växte en ny kategori fram. Den 
kategorin omfattade när Instagram-innehåll publicerat av en av karaktärerna anknyter till 
Instagram-innehåll publicerat av en annan karaktär- men innehållet i fråga inte anknyter till 
seriens innehåll. Därav ställdes kategorierna Instagram-innehåll relaterat till avsnittens innehåll, 
Instagram-innehåll icke-relaterat till avsnittens innehål och Instagram-innehåll relaterat till 
annat Instagram-innehåll som utgångspunkter när data samlades in ifrån säsong två och tre av 
streamingserien och de Instagram-inlägg som publicerats under dessa säsongers tidsperioder. 

Att samma kategorier användes vid datainsamling från säsong två som i säsong tre beror på att 
kategorierna som skapats inför säsong två fortfarande ansågs tillräckliga och relevanta för den data 
som skulle samlas in. Ytterligare kategorier som anknöt till ämne och syfte hade inte växt fram från 
datainsamlingen ifrån säsong två; varpå den etablerade kategoriseringsramen fortsatte att följas 
(Preece et al, 2015). 

I och med att en ny kategori framträdde efter datainsamling hade genomförts kring säsong ett, 
fattades beslutet att gå tillbaka till säsong ett och analysera datan igen- då utifrån denna nya 
kategori Instagram-innehåll endast relaterat till annat Instagram-innehåll. Därmed hade 
samtliga tre säsonger och tillhörande Instagram-material analyserats enligt samma kategorier 
utvunna ur den grundade teoriramen. 
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Slutligen applicerades även teoretiska faktorer rörande trans- och crossmediaberättande, och 
konvergens- och deltagarkultur  till analysen, då det i enlighet med Preece et al (2015) ansågs att 
detta skulle bidra ytterligare till analysen av datan. 

4. Iakttagelser 
I följande kapitel framställs resultatet av den genomförda studien. Presenterade resultat grundas i 
den tidslinje som presenterats tidigare i rapporten (figur 1, kap 3.2) samt de upprättade 
kategorierna Instagram-innehåll relaterat till serien (IR), Instagram-innehål icke-relaterat till 
serien (II), samt Instagram-innehåll relaterat till annat Instagram-innehåll (IRI). De tre valda 
Instagram-profilerna, Eva, Noora och Isak, redogörs för i enskilda indelningar, följt av en 
avslutande sektion som jämför de tre profilerna. Följande sektioner pratar om aktivitet hos 
Instagram-kontona i avseende antal publicerade inlägg. 

4.1 Eva 
Instagram-profilen för karaktären Eva (@evamohn2) är det kontot av de tre som ingått i 
undersökningen som postat totalt flest inlägg på Instagram. Kontot var även det första som 
upprättades, och det första att publicera innehåll. I juli 2015, drygt två månader innan säsongsstart 
av SKAMs första säsong (25 sep 2015), publicerade Eva sitt första inlägg. När det första avsnittet 
sändes hade Evas konto publicerat elva inlägg, hon var därmed den av de tre karaktärerna som  
publicerade flest inlägg perioden innan säsongstart av säsong ett.  Tio av de elva inläggen 
representerades av kategorin II, och ett inlägg representerades av IR. Under perioden för säsong 
ett publicerade Evas konto 49 inlägg på Instagram. Av dessa 49 inlägg föll 18 inlägg under 
kategorin för IR, 28 inlägg under kategorin II och tre inlägg under kategorin IRI. 
 Säsong ett avslutades i december 2015 och säsong två startade i mars 2016. Under perioden 
emellan de två säsongerna publicerade Eva två inlägg, ett i kategorin II och ett i kategorin IRI. 
Under perioden för säsong två publicerade Eva 12 inlägg. Av de 12 inläggen var fyra inlägg IR och 
åtta inlägg var II. 
 Säsong 2 avslutades i juni 2016 och säsong tre startade i oktober 2016. Under perioden mellan 
de två säsongerna publicerade Eva ett inlägg, som kategoriseras som IR. Under säsong tre 
publicerade Eva två inlägg, där det sista var samma dag som avsnitt tre i säsongen sändes. Båda av 
de två inläggen var II. Därefter var Evas konto inaktivt, vad gäller publicering av innehåll, för 
resten av säsong tre. 
 Det framgår att Evas Instagram-aktivitet innan säsongstart av- samt under perioden för säsong 
ett  av SKAM var som högst. Eva är huvudperson i säsong ett. Kontot publicerade inlägg mellan 
varje avsnitts sändningstillfälle, och ofta på dagen för ett avsnitts sändning under säsong ett. Detta 
följt av en markant minskad aktivitet under säsong två, där Eva fortfarande publicerade innehåll 
mellan de flesta sändningstillfällena men med större spridning och lägre frekvens än under säsong 
ett. Evas aktivitet på Instagram var nästintill obefintlig under början av säsong tre, där hon 
publicerade ett inlägg dagen innan avsnitt två och ett inlägg på dagen för avsnitt tre, för att 
sedermera upphöra för resten av säsongen. 

Vad gäller kategorisering av Evas inlägg kan konstateras att majoriteten av inläggen, 49 inlägg 
av hennes sammanlagda 77 stycken, är Instagram-innehåll icke-relaterat till seriens innehåll. 
Denna kategori hade flest inlägg i varje enskild säsong, och således även flest inlägg sett till den 
totala sammanställningen. 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 Kategorin Instagram-innehåll relaterat till seriens innehåll representerar 24 av Evas 77 inlägg, 
och är därmed den näst största av de tre kategorierna. 
 Instagram-innehåll relaterat till annat Instagram-innehåll är den av de tre kategorierna som 
innefattar minst antal inlägg, med en totalsumma av fyra inlägg av Evas sammanlagt 77. 

4.2 Noora 
Instagram-profilen för Noora (@loglady99) var den sista av de tre att upprättas. Kontot är ensamt 
om att inte  ha varit aktivt under säsong ett av SKAM. Kontot är det av de tre som publicerat minst 
antal inlägg sammanlagt, och publicerade sitt första inlägg i februari 2016, cirka en och en halv 
vecka innan säsong två hade säsongsstart (4 mars 2016). När det första avsnittet av säsong två 
sändes hade Nooras konto publicerat sju inlägg, hon var därmed den av de tre karaktärerna som 
publicerade flest inlägg under perioden emellan säsong ett och säsong två. Samtliga av de sju 
inläggen representerades av kategorin II. 
 Under perioden för säsong två publicerade Noora 21 inlägg. Nio av inläggen föll under kategorin 
IR, elva inlägg under kategorin II och ett inlägg under Instagram-innehåll relaterat till annat 
Instagram-innehåll. 
 Mellan säsong två och tre (juni - oktober 2016) publicerade inte Noora något inlägg. Under 
säsong tre publicerade Noora två inlägg, vilka båda representeras av kategorin II. Nooras sista 
inlägg publicerades strax innan avsnitt tre av säsong tre sändes (oktober 2016), varpå kontot sedan 
var inaktivt för resten av säsong tre. 
 Det är framträdande att Nooras Instagram-aktivitet är minst omfattande, och minst frekvent av 
de tre kontona. Kontot är aktivt under kortast tidsperiod och publicerar sammanlagt minst antal 
inlägg. Kontots största aktivitet var under säsong två, där Noora själv är huvudperson. Under 
säsong två postade Noora inlägg mellan nästan varje avsnitt i serien. Detta följdes av nästan ingen 
aktivitet alls under säsong tre, där endast två inlägg publicerades i säsongens början, ett på dagen 
för det första avsnittet och ett mellan avsnitt två och tre. Därefter upphörde kontots aktivitet för 
resten av säsongen. 
 Kategorisering av Nooras inlägg visar att en övervägande andel, 20 av hennes totalt 30 inlägg, 
faller under kategorin Instagram-innehåll icke-relaterat till seriens innehåll. 
 Nio inlägg kategoriseras enligt Instagram-innehåll relaterat till seriens innehåll. 
Kategorin med minst antal inlägg är Instagram-innehåll relaterat till annat Instagram-innehåll, 
under vilken Nooras endast publicerade ett inlägg av sina sammanlagda 30 stycken. 

4.3 Isak 
Instagram-profilen för karaktären Isak (@isakyaki) har sammanlagt näst störst antal publicerade 
inlägg på Instagram av de tre kontona, med sina 47 sammanlagda. Isak publicerade sitt första 
inlägg i september 2015, cirka en vecka innan säsongsstarten för säsong ett av SKAM (25 
september 2015). Vid datumet för sändning av avsnitt ett av säsong ett hade Isak publicerat sju 
inlägg, varav samtliga kategoriserades enligt II. 
 Under perioden för säsong ett publicerade Isaks konto sammanlagt 22 inlägg, varav sex inlägg 
faller under kategorin IR, elva inlägg under II och fem inlägg under IRI. 
 Mellan säsong ett och säsong två (december 2015 - mars 2016) publicerade Isak två inlägg, 
varav ett kategoriserades som II och ett som IR. 
 Under säsong två publicerade Isaks konto ett inlägg, vilket föll under kategorin II. Isaks konto 
var inaktivt för resten av säsong två. 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 Mellan säsong två och tre (juni - oktober 2016) publicerade Isak tre inlägg, han var därav den av 
de tre karaktärerna som publicerade flest inlägg i perioden emellan säsong två och tre. Samtliga 
inlägg var i linje med kategorin IR. 
 Under säsong tre publicerade Isak 12 inlägg varav ett inlägg representerades av kategorin IR och 
elva inlägg av kategorin II.  

 Isaks Instagram-aktivitet visar att kontot var som mest aktivt strax innan- och under säsong 
ett, följt av nästan fullständig inaktivitet under säsong två och för att slutligen återgå till frekvent 
aktivitet strax innan- samt under hela perioden för säsong tre, i vilken Isak är huvudperson. 
 Vad gäller kategoriseringen av Isaks inlägg framgår att kategorin Instagram-innehåll icke-
relaterat till seriens innehåll representerar flest inlägg med sammanlagt 31 av Isaks totalt 47 
inlägg. 
 Kategorin Instagram-innehåll relaterat till seriens innehåll innefattade sammanlagt elva inlägg 
av de totalt 47. 

 Den sista kategorin, Instagram-innehåll relaterat till annat Instagram-innehåll 
representerade minst antal inlägg med sammanlagt fem av de totalt 47 inläggen. 

4.4 Sammanställning 
Summering av de tre karaktärernas aktiviteter på Instagram i anknytning till streamingserien 
SKAMs innehåll visar att Eva och Isaks konton upprättades innan lansering av säsong ett, medan 
Nooras konto uppkom efter att säsong ett avslutats och innan säsong två inleddes. Eva och Isaks 
konton har därmed varit aktiva under samtliga tre säsonger, och Nooras konto har varit aktivt 
under säsong två och tre, vilket gör Noora till den enda av de tre karaktärerna som inte varit aktiv 
på Instagram från seriens början. 
 Vad gäller kontonas aktivitet framgår att samtliga av de tre kontona har perioder av högre och 
lägre aktivitet. Eva och Noora är som mest aktiva under de säsonger de själva är huvudpersoner i. 
Eva under säsong ett och Noora under säsong två. Isak är huvudperson i säsong tre, men är som 
mest aktiv på Instagram under säsong ett, vilket gör honom till den enda av de tre karaktärerna 
som är mest aktiv under en annan säsong än den han är huvudperson i. Det framgår dock att han, 
trots att aktiviteten var störst under Evas säsong, ändå var mest aktiv av de tre karaktärerna under 
sin egen säsong (säsong tre). Detta i och med att Eva och Nooras konton endast publicerade 
innehåll fram till och med avsnitt tre av säsong tre, vilket gjorde att Isak var ensam om att 
publicera innehåll under majoriteten av säsongens tidsperiod. Isaks konto hade en period av 
inaktivitet under största delen av säsong två, därmed var Eva och Noora ensamma om att publicera 
innehåll under större delen av den perioden. 
 Det framgår även att samtliga karaktärer är ensamt mest aktiva i perioden mellan en avslutad 
säsong och starten av den säsong de själva är huvudpersoner i. Eva är mest aktiv av de tre innan 
säsong ett, där hon är huvudperson. Noora är mest aktiv av de tre innan säsong två, där hon är 
huvudperson. Och Isak är mest aktiv av de tre innan säsong tre startar, där han är huvudperson. 

 Vad gäller kategorisering av kontonas innehåll framgår att den genomgående största 
kategorin är Instagram-innehåll icke-relaterat till seriens innehåll (Figur 4 under kapitel 3.3 visar 
detta, men endast i sammanlagda siffror utifrån samtliga tre konton, samt endast baserat på de 
inlägg som publicerats på Instagram inom perioder för säsongerna, och inte inläggen som 
publicerats mellan säsongerna). Varje enskild karaktär har sammanlagt flest inlägg under denna 
kategori, vilket således innebär att kategorin representerar störst antal inlägg sammanräknat. 
 Den näst största kategorin är Instagram-innehåll relaterat till seriens innehåll, där samtliga tre 
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konton hade denna kategori som den näst största representanten av Instagram-innehåll. 
 Den tredje och sista kategorin, Instagram-innehåll relaterat till annat Instagram-innehåll, är 
den minst representerade. Kategorin innefattade avsevärt mindre innehåll än de andra två 
kategorierna. 

5. Diskussion 
Som beskrivet har en kvalitativ innehållsanalys av data gjorts med fokus på säsong ett till tre av 
NRKs streamingserie SKAM och ett urval om tre Instagram-konton kopplade till tre av seriens 
huvudkaraktärer, Eva, Noora och Isak. Resultatet av studien har visat att samtliga av de tre 
Instagram-kontona till störst del har publicerat innehåll på Instagram som inte har någon direkt 
anknytning till innehållet som skildras i seriens avsnitt, men att de också till viss del publicerar 
innehåll som har en direkt koppling till seriens innehåll. Det har även framkommit att 
karaktärerna har publicerat innehåll som sammanlänkar till en annan karaktärs innehåll på 
Instagram, men att innehållet i sig självt inte har någon direkt anknytning till seriens innehåll. 
Vidare har utlästs att karaktären som utgjort huvudperson i en säsong varit den mest aktiva vad 
gäller publicering av Instagram-innehåll under säsongens period. Karaktärerna har även alla olika 
antal sammanlagda inlägg på Instagram, och har alla haft skiftande frekvens av publicering (se 
kap. 4). 
 I följande sektioner diskuteras resultatet utifrån tidigare presenterade teorier inom konvergens- 
och deltagarkultur samt cross- och transmedia, i relation till frågeställningarna Hur kan NRKs 
produktion SKAM definieras i termer av konvergenskultur, crossmedia och 
transmediaberättande? och Vilka lärdomar kan tas ifrån SKAM i avseendet 
transmediaproduktion? 

5.1 SKAM i teori 
Som nämnt är SKAM en streamingserie från NRK som förutom serien sträckt ut sin distribution av 
innehåll på följande kanaler. Huvudpersonerna i serien har egna profiler på de sociala medierna 
Facebook och Instagram, var ytterligare innehåll publiceras. På NRKs hemsida publiceras även 
fortgående utdrag ifrån chatmeddelanden som skickats emellan karaktärerna. 

Det kan konstateras att SKAM, i och med sin utbredning över en variation av mediekanaler och 
användning av olika medietyper, kan betraktas som en crossmedial produktion. Det ska dock 
belysas att crossmedia inte i synnerhet syftar till att skapa ett enhetligt samspel eller en 
sammanlänkad historia genom användning av flera mediekanaler, utan att i huvudsak uppnå stor 
spridning av varierande material (Ibrus och Scolari, 2012). Det kan fastställas att SKAM skapat ett 
tydligt samspel de olika kanalerna de använder emellan, i och med att de anknyter till varandra vad 
gäller berättande. Exempelvis har det utvisats att visst innehåll på Instagram är i direkt anknytning 
till seriens narrativ. I och med detta sammanvävda berättande kan konstateras att SKAM är en 
transmediaproduktion. Transmedia involverar crossmedia i hänseendet användning av flertalet 
kanaler (Ibrus och Scolari, 2012), men definieras som ett berättande som sträcks ut över olika 
kanaler, där var och en av kanalerna bidrar till berättandet på ett unikt sätt (Jenkins, 2007). Att 
SKAM har sitt huvudsakliga narrativ grundat i streamingserien, men parallellt erbjuder användare 
material på sociala medier och NRKs hemsida, där allt material berör helhetsnarrativet på ett eget 
sätt- är vad som talar för att SKAM är att betrakta som transmedialt. 
 Studien har i synnerhet fokuserat på streamingserien och Instagram som kanaler. Som 
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kategoriseringen av Instagram-innehållet publicerat av Eva, Noora och Isak visat, är övervägande 
delar av innehållet inte direkt kopplat till berättandet i serien (II). Denna form av Instagram-
innehåll kan därmed anses som en form av expansion av berättandet (Ryan, 2013), då det innebär 
att ett narrativ har sitt ursprung i ett medie, i detta fall i serien SKAM, och att berättande 
expanderas i ett annat medie och bidrar med annorlunda kontexter, ytterligare information om 
karaktärer och liknande. Via Instagram skildras kontexter och händelser som inte är hämtade 
direkt ifrån serien, men som ändå involverar karaktärerna ifrån serien. Dessa händelser kan bidra 
med information om karaktärers intressen, vanor, beteenden och liknande som i serien inte 
presenteras, eller som i serien presenteras på ett annorlunda sätt. Exempelvis detta inlägg 
publicerat av Eva (se Bild 1), som visar henne själv och hennes pojkvän, Jonas. Bilden i sig 
anknyter inte till en specifik händelse i serien, utan blir istället en expansion av narrativet, då det 
framgår i serien att Eva är tillsammans med Jonas, men när de umgås och vad de gör tillsammans 
presenteras på annorlunda sätt via Instagram. 

Bild 1 (@evamohn2, 2015) 
 
Detta kan även liknas med Scolaris (2009) beskrivning av kringhistorier som innebär att narrativ 
utvecklas i varierande kanaler, och inte nödvändigtvis är starkt anknutet till ursprungsberättelsen. 
Applicerande av denna teori kan medge streamingserien som det huvudsakliga narrativet, och 
Instagram-innehållet under kategorin II (och innehållet på de övriga kanalerna NRK använder i 
anslutning till SKAM) som kringhistorier.  
 Det kan därmed hävdas att Instagram-innehåll som klassats enligt kategorin II kan bedömas 
såväl som expansion av SKAMs narrativ i enlighet med Ryans (2013) beskrivning av 
transmediastrukturer, som kringhistorier i linje med Scolaris (2009) idé om uppbyggnad av 
transmedia. 
 Vidare, vad som presenterats som den näst mest representerade kategorin, IR, kan, likt II, 
beskrivas av Ryans (2009) term expansion av narrativ. Detta i och med att narrativet expanderats 
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ut till annorlunda kanaler än ursprunget, streamingserien. Det faktiska berättandet i fallet för 
denna form av Instagram-innehåll går i linje med berättandet i serien, men det kan ändå klassas 
som en expansion just i och med förflyttning till ett annat medie- då detta kan betraktas som en 
annan form av berättandeteknik, om än berättelsen i stort är densamma. Ytterligare detaljer, 
utöver de framförda i serien, kan även uppkomma genom Instagram-innehållet, vilket då även 
talar för beskrivningen expansion. Exempelvis detta inlägg publicerat av Noora (se Bild 2). Bilden 
anknyter till utflykten gruppen gjorde till en fjällstuga, men utspelar sig  när de är på väg dit, alltså 
före de kommit fram. Detta till skillnad från avsnittet när de är i stugan (säsong två, avsnitt fyra), 
där narrativet börjar i och med att de anländer till stugan. Expansionen kan därmed anses ligga i 
det faktum att Instagram-innehållet bidrog med berättande som utspelas innan händelserna i 
avsnittet, men ändå har en tydlig anknytning till serieinnehållet. 

Bild 2 (@loglady99, 2016) 
 
Denna form av Instagram-innehåll kan utifrån Scolaris (2009) teorier beskrivas som en form av 
parallella historier. En parallell historia definieras som ett narrativ som äger rum i en annan kanal 
än ursprungskanalen, och i samma tid som ursprungsnarrativet, i detta fall streamingserien SKAM. 
Denna form av narrativ utveckling gör de parallella historierna, Instagram-profilernas innehåll i 
detta fall, förhållandevis fristående, om än de anknyter till ursprunget. Att Instagram-innehållet 
utgör en egen kanal, med ett eget berättande som anknyter till seriens berättande, motiverar 
benämningen av det som parallella historier. 

Kategorin IR  kan alltså beskrivas som expansion av narrativ enligt Ryans (2013) definition, 
samt som parallella historier enligt Scolaris (2009) beskrivning. 
 Den minst representerade kategorin, IRI, kan också beskrivas enligt Ryans (2013) term 
expansion av narrativ. Detta i och med att denna form av Instagram-innehåll skildrat händelser 
som serien inte skildrat, och som dessutom involverat flera av karaktärerna. Detta kan bidra med 
information om karaktärers relationer, gemensamma intressen och liknande. Exempelvis 
publicerade Eva ett inlägg om skolans  veckoblad “Do-nytt” och frågade öppet var vecka 42s blad 
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fanns (se Bild 3), varpå Isak publicerade en liknande bild på Evas efterfrågade veckoblad för vecka 
42 som ett svar till Evas inlägg (se Bild 4). Detta kan tolkas som något som visar att Eva och Isak 
känner varandra väl, på ett annat sätt än som framgår i seriens narrativ. Det framgår i serien att de 
är vänner och umgås, men dessa sammanlänkade inlägg kan tolkas som en expansion av narrativet 
i meningen utökad beskrivning av deras relation, då det framstår som att de känner varandra 
mycket väl genom detta inlägg. 

Bild 3 (@evamohn2, 2015), Bild 4 (@isakyaki, 2015) 
 
För att beskriva denna kategori, IRI, utifrån Scolaris (2009) teorier kan nämnas att den förefaller i 
linje med kringhistorier. Detta då innehållet publicerat på Instagram-kontona anknyter till 
varandra, men inte specifikt till innehåll i serien, något som faller i linje med Scolaris (2009) 
beskrivning av kringhistorier. Detta grundar motiveringen till att beskriva narrativet som skapas 
genom inläggen som kringhistorier runtom huvudnarrativet, serien. 
 Innehållet på Instagram har diskuterats i anknytning till innehållet i serien. Det kan konstateras 
att Instagram-innehåll publicerat av karaktärerna Eva, Noora och Isak kan beskrivas som olika 
former av expansion av streamingseriens narrativ i och med de varierande sätt innehållet anknyter 
till seriens berättande, inte anknyter till seriens berättande och bidrar med detaljer och ytterligare 
information om karaktärer och händelser. 
 För att tillfoga ytterligare aspekter kan Scolaris (2009) beskrivning av mellanmikrohistorier 
appliceras på Instagram-innehållet i sin helhet som kanal. Mellanmikrohistorier är, som beskrivet 
i kap. 2.2, ett berättande som fortskrider i en kanal utomstående från ursprungskanalen, och 
därmed upprätthåller narrativets fortgång i tider av uppehåll av innehållsbidrag från 
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huvudnarrativet. I detta fall kan därmed serien SKAM, återigen, benämnas som huvudnarrativet, 
medan Instagram-innehållet utgör dessa mellanmikrohistorier. Detta i och med att Instagram-
innehåll publicerats såväl datum för sändningar av avsnitt i serien, som datum perioderna emellan 
avsnitt och emellan hela säsonger. Detta gör att berättelsen inte stannar upp i perioderna mellan 
avsnitt eller säsongstarter, då Instagram-profilerna bidrar med innehåll som håller berättandet i 
rörelse.  
 Vidare ska det nämnas att Jenkins (2007) menar att vid utformning av transmediaproduktioner 
är målsättningen ofta att låta var och en av de enskilda kanalerna vara bidragande till narrativet på 
ett eget sätt, men samtidigt vara individuell i sådan utsträckning att användare som introduceras 
till narrativet endast via en av dessa kanaler ska kunna skapa en uppfattning om narrativet i stort. 
Vad SKAM anbelangar, kan konstateras att streamingserien utgör det huvudsakliga berättandet, 
och i sig själv är en sådan vital del av SKAM att den kan konsumeras, utan att Instagram-innehåll 
konsumeras i anslutning till serien. Omvänt blir annorlunda, då Instagram-innehållet publicerat av 
karaktärerna i serien, som framlagt, utgör former av expansion av narrativet. Innehållet i sig självt 
ger inte intryck av samma rikliga narrativ som seriens avsnitt, vilket talar för att konsumtion av 
Instagram-innehållet utan konsumtion av seriens innehåll inte kommer att bidra konsumenten 
med en ansenlig bild av SKAMs helhetsnarrativ. Det kan därmed uttryckas att Instagram-
innehållet kan anses som värdefullt bidragande till seriens berättelse, men otillräckligt som enskilt 
narrativ för någon att ta del av. 
 Christy Denas (2004) beskrivningar av olika former av kanaler som redogjorts för i studien kan 
appliceras för att beskriva SKAMs olika kanaler. Streamingserien och Instagram-kontona utgör 
crosskanaler då de båda är tillgängliga genom olika sorter av kanaler, och därmed tas del av på 
varierande sätt. En användare kan komma åt streamingserien genom NRKs hemsida (eller annan 
sida med rättigheter för distribution av serien), var denne väljer ett avsnitt att se och därefter 
sannolikt startar detta avsnitt och tittar på det. Vad gäller Instagram som kanal når användaren 
denna via Instagram-appen- eller hemsidan, där användaren sedan navigerar emellan olika inlägg 
och profiler. Dessa skillnader motiverar användning av termen crosskanaler. 
 Ytterligare en typ av kanal som kan identifieras inom SKAM är interkanaler, vilket, som nämnt, 
innebär när en kanal  hänvisar till en annan, vilket därav förespråkar crossmedial förflyttning. Det 
förekommer i seriens avsnitt att Instagram som kanal omnämns, att specifika karaktärers profiler 
omnämns eller visas och liknande. Att detta sker kan tolkas som en metod för att hänvisa till 
kanalen Instagram och de olika karaktärernas konton, varför det därmed kan betraktas som en 
interkanal. Exempelvis visar en scen i avsnitt ett av säsong ett hur Evas mamma börjat följa henne 
på Instagram (se Bild 5). Detta kan tolkas som ett sätt att tala om för tittaren av avsnitten att Eva 
har en profil på Instagram, vilket då kan antas uppmanar användare att söka sig till Evas 
Instagram-profil. 

Bild 5  (SVT, 2016) 
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För att diskutera SKAM utifrån ett konvergenskulturellt perspektiv kan uttryckas att SKAM verkar 
vara utformat i åtanke av såväl medieteknisk- som social konvergens. Som nämnt syns en teknisk 
konvergens från traditionellt TV-tittande enligt tablå mot streamingsidor där filmmaterialet kan 
ses på användarens villkor (Griborn och Nylén, 2017). Detta tycks ha noterats av NRK, baserat på 
att beslutet fattats om att låta SKAM bli en webbaserad streamingserie som inte sänds enligt en 
särskild tablå, utan som tillgängliggörs på webben för användare att ta del av vilken tid och i vilken 
omfattning de själva behagar. 
 Som tidigare beskrivet redogör Jenkins (2014) för en markant växande tillgång till- och därmed 
användning av tekniska artefakter, något som beskrivs som medieteknisk konvergens. Jenkins 
(2011) menar vidare att i och med detta har förutsättningar för spridbar media, så som 
transmediala berättelser, blivit allt mer attraktivt och lättillgängligt för fler användare, vilket gör 
att fler användare, i synnerhet yngre publiker,  söker sig till variationer av kanaler för att ta del av 
mer innehåll kretsande kring ämnen och produktioner de intresserar sig för, för att bli aktiva 
deltagare istället för passiva publiker. Publikerna förväntar sig att det ska finnas mer att ta del av 
än endast en kanal med innehåll (Ibrus och Scolari, 2012; Jenkins, 2011; Jenkins et al, 2016). Det 
kan konstateras att SKAM går i linje med detta i och med sin transmediala utformning, som kräver 
tillgång till olika kanaler (Instagram, Facebook, NRK) hos användarna, för att distributionen av 
material ska kunna fungera och konsumeras. Det kan i och med det antas att NRK iakttagit den 
rådande konvergensen inom medietillgångar, och utformat SKAM för att verka i relation till detta.  
Att framför allt yngre publiker förväntar sig transmedia kring filmer och TV-serier (Scolari och 
Ibrus, 2012; Jenkins, 2011) kan antas vara ännu en faktor som lagt grunden för NRKs utformning 
av SKAM. Detta då de uttalat att målgruppen för serien är 15-åringar (NRK, 2017), vilket kan antas 
vara en målgrupp som kan liknas med Jenkins benämning yngre publiker, som beskrivs som en 
målgrupp som i redan bred, men även växande utsträckning söker sig till- och deltar i transmediala 
aktiviteter. Det kan därav antas att NRK räknat med att målgruppen för serien är en likvärdig 
målgrupp för transmedialt deltagande. 
 Fenomenet SKAM tycks vara i linje med de presenterade teorier inom konvergens- och 
deltagarkultur , såväl som cross- och transmedia som studien lyft fram. 

5.2 Lärdomar av SKAM 
Det kan konstateras att SKAM tycks vara en produkt av de förväntningar och attityder 
medieteknisk- och deltagarkulturell konvergens format idag. NRK verkar betänkt många rådande 
faktorer inom dessa områden vid utformningen av sin produktion SKAM, och skapat en 
produktion som förespråkar fortsatt utveckling i samma riktning genom att uppmana publiker till 
användning av sociala medier och aktivitet kring SKAM. Detta förefaller som en, av NRK, 
välplanerad produktion där teorier om- och trender inom konvergens- och deltagarkultur haft 
inverkan i planeringen. 
 I föregående sektion fastställdes SKAM i förhållande till studiens tidigare behandlade teorier. 
Det kan antas att det, i och med det faktum att konceptet SKAM kan definieras med hjälp av dessa 
teorier, kan dras nytta av att studera dessa teorier för en som ämnar skapa en liknande produktion. 
Detta då det kan antas att de teoretiska delarna haft en viktig inverkan på den uppnådda 
framgången för SKAM. Därmed kan producenter av transmediakoncept uppmanas till att studera 
teorier presenterade i denna studie, såväl som SKAM som objekt, då det som nämnt är att 
klassificeras som en framgångssaga, vilket argumenterar för att analysera produktionen i ändamål 
att dra lärdom från utformningen av den. 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 För att diskutera faktorer identifierade inom fenomenet SKAM, vilka kan vara att ta i beaktning 
vid utformande av liknande produktioner kan nämnas att NRKs målgrupp, 15-åringar, som nämnt 
är jämförbar med vad Jenkins (2011) och Ibrus och Scolari (2012) benämner som yngre publik. 
Yngre publiker är, som tidigare presenterat, de publiker som främst följer den mediekonvergens 
som syns idag. Detta talar för att dessa publiker är vilka som har störst inblick i- och intresse för 
transmedia, sociala medier och digitala artefakter. Det kan därmed hävdas att NRKs målgrupp är 
den optimala för den typ av produktion de producerar och distribuerar, vilket skvallrar om att val 
av målgrupp torde vara viktigt att vara noggrann med för att kunna producera i enlighet med dess 
önskemål och preferenser. 
 Vidare, vad som kan antas vara viktigt att tänka på vid utformning av transmedianarrativ, är 
valet av kanaler att röra sig på. I fallet för SKAM har NRK förutom streamingserien, som visat, valt 
Instagram, Facebook och den egna hemsidan. Vidare bör fastställas vilken form av innehåll som 
ska sändas ut genom vilken kanal. Som nämnt har Facebook-kontona, samt utdragen ur 
chatmeddelanden som publicerats på NRKs hemsida i anslutning till SKAM inte studerats i detta 
fall. Vilken typ av innehåll som publicerats i dessa kanaler kommer därmed inte att diskuteras, då 
fokus, som preciserat, är koncentrerat till Instagram och streamingserien. 
 Vad studien visat är att innehåll som publiceras på de studerade Instagram-kontona för Eva, 
Noora och Isak kan kategoriseras enligt kategorierna Instagram-innehåll relaterat till seriens 
innehåll, Instagram-innehåll icke-relaterat till seriens innehåll och Instagram-innehåll relaterat 
till annat Instagram-innehåll. Huruvida detta är kategorier NRK själva haft i åtanke är okänt, men 
det kan antas att liknande förhållningssätt till beslut om vilken form av innehåll som ska publiceras 
har funnits. Det kan därmed antas att NRK ämnat uppnå en variation av innehållstyper på 
Instagram. Som visats anknyter inte allt innehåll direkt till seriens innehåll, vilket talar för att 
användare som väljer att följa SKAM-karaktärer på Instagram delges vad som kan benämnas som 
extramaterial utöver serien, något som troligen varit NRKs mål med Instagram som mediekanal. 
Det framgår att valet att använda Instagram på detta sätt uppskattats av en stor population, då, 
som nämnt, vart och ett av kontona för sig har hundratusentals följare. Det kan genom detta antas 
att variationen av att låta innehåll anspela på seriens innehåll i viss utsträckning och låta innehåll 
utgöra ett eget berättande i viss utsträckning, är relevant för att hålla Instagram-profilerna 
intressanta, och för att upprätthålla dem som bidrag till helhetsnarrativet. 
 Vad som ytterligare kan sägas om Instagram-innehållet är att det verkar som om NRK vill hålla 
en vardaglig stämning i karaktärernas Instagram-innehåll, i och med att innehållet är mycket 
varierat och inte följer något visst tema eller röd tråd. Innehållet skulle kunna benämnas som 
“neutralt”, vilken kan antas dölja känslan av att kontot representerar en fiktiv person. Detta kan 
sannolikt skapa känslan av att karaktären är en del av den reella världen, eller tvärtom; att 
användare som följer karaktären är en del av den fiktiva världen. Sammanfattat kan det antas att 
känslan som NRK vill skapa genom Instagram-profilerna ska bidra till att användaren ska känna 
att hen är på samma nivå som karaktären. 
 Vad som även presenterats i studien är de varierande frekvenserna av bidrag av innehåll från de 
olika karaktärernas Instagram-konton. Som utvisats kan samband identifieras mellan seriens 
innehåll och karaktärernas aktiviteter på Instagram. Till exempel framgår att karaktären som är 
huvudperson i en säsong av serien, är den som är mest aktiv på Instagram under säsongens period, 
samt under perioden innan säsongsstarten. Detta kan betraktas som att NRK väljer att fokusera på 
säsongens huvudperson så väl i serien som på Instagram. Något som kan tänkas vara en positivt 
bidragande faktor till seriens narrativ, då det verkar relevant att rikta fokus mot seriens aktuella 
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huvudperson. Innehåll som publiceras av huvudpersonen i perioder emellan avsnitt kan 
exempelvis tolkas som en form av påminnelse om att en säsong snart startar, att just denne 
karaktär kommer att vara huvudperson, vad som kommer att hända under säsongen och liknande. 
Detta kan sannolikt leda till större uppmärksammande av- och aktivitet kring just det Instagram-
kontot, så väl som Instagram-aktivitet kring SKAM i allmänhet, från användares sida. Med andra 
ord, denna form av upplägg ger producenten möjlighet att rikta användares uppmärksamhet i 
önskad riktning, vilket troligen kan vara önskvärt. Det kan i och med detta motiveras att det genom 
planering av frekvens av distribution av innehåll inom valda kanaler kan bestämmas hur narrativet 
ska fortskrida och formas, något som kan tänkas vara eftersträvansvärt för en producent. Det kan 
därför utgöra en lärdom att planera vilken typ av innehåll som ska publiceras- samt hur ofta och 
vid vilka tillfällen detta ska publiceras, då detta sannolikt kan bidra med kontroll över var 
konsumenters uppmärksamhet riktas. 
 För att sammanfatta lärdomar, i avseendet transmediaproduktion, som kan dras utifrån SKAM 
som studieobjekt, kan konstateras att det framgår att val av målgrupp, planering av kanaler att 
använda, planering av innehåll att publicera, samt planering av när och hur ofta innehåll ska 
publiceras verkar vara viktiga aspekter för en lyckad transmediakampanj. Som beskrivet framgår 
att NRKs val av målgrupp, 15-åringar, tycks ha format många av de efterkommande besluten vad 
anbelangar kanaler, innehåll och liknande. Detta antas utifrån det faktum att Jenkins (2011) och 
Scolari och Ibrus (2012) uttalar att yngre publiker är de huvudsakliga aktiva deltagarna och 
intressenterna inom ny teknik, sociala medier och transmediala produktioner, i relation till att 
NRK genom SKAM riktar sig till 15-åringar och involverar transmedia involverande sociala medier 
i sin produktion. Det kan utifrån det återigen läggas stor vikt vid val av målgrupp, då det sannolikt 
kan vägleda mycket i vidare beslutsfattning om andra faktorer i transmediaproduktionen. 
Antagligen är val av målgrupp ett fördelaktigt första beslut att fatta för den som ska producera 
transmedia. 

6.  Slutsatser 
 

I följande sektioner sammanfattas och diskuteras studiens resultat och slutsatser dras. Studiens 
begränsningar och dess antagna inverkan på resultatet, samt hur vidare forskning inom området 
kan bedrivas presenteras även. 

6.1 Sammanfattning 
SKAM kan i och med sitt användande av ett flertal mediekanaler för att skapa ett sammanvävt 
narrativ enligt Jenkins (2007) beskrivas som en transmediaproduktion. Streamingserien är 
huvudnarrativet och kan konsumeras utan att ta del av material ifrån andra kanaler, så som 
exempelvis Instagram. De andra kanalerna är dock inte tillräckliga för att bidra med ett narrativ 
som kan konsumeras utan att serien konsumeras. Instagram-innehåll som egen narrativ kanal kan 
beskrivas enligt Ryans (2013) definition expansion av narrativ,  i och med det faktum att 
Instagram-innehållet presenterar innehåll i en annan kanal än ursprungskanalen, streamingserien, 
samt att innehållet i viss mån expanderar berättelsen genom att presentera karaktärer i 
annorlunda kontexter än vad som visas i streamingserien, samt att det bidrar med ytterligare 
information om karaktärer och relationer dessa emellan. 
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Instagram-innehållet kan även beskrivas enligt Scolaris (2009) definitioner av olika egenskaper 
hos transmediakanaler. Kringhistorier definierar en andel av Instagram-innehållet i och med att 
innehåll presenteras i andra kanaler än streamingserien (Instagram), och inte har en särskilt stark 
anknytning till seriens berättande. Parallella historier står för en andel av innehållet på Instagram, 
i och med att det återigen presenteras i en skild kanal från ursprunget samt att narrativet i 
Instagram-innehållet i detta fall utspelas i tid med seriens narrativ och därmed har anknytning till 
seriens berättelse. Mellanmikrohistorier definierar Instagram-innehållet som kanal i och med det 
faktum att innehåll publiceras under tider mellan seriens avsnitts publiceringstillfällen, vilket gör 
att narrativet fortlöper även mellan de olika avsnitten. 

Det har även konstaterats att SKAM involverar termerna crosskanaler och interkanaler som 
presenterats av Dena (2004). Crosskanaler innebär varierade kanaler som interageras med på 
olika sätt, vilket genom SKAM involveras genom användning av bland annat streamingserien och 
Instagram-konton. Interkanaler innebär att kanaler hänvisar till andra kanaler, vilket inom SKAM 
har identifierats genom att seriens avsnitt i viss mån hänvisar till Instagram-kontona som 
representerar karaktärerna. 

Följaktligen har SKAM förknippats med konvergenskultur, där det syns att den medietekniska 
utveckling som råder lagt grunden till större tillgång till tekniska artefakter hos publiker, vilket i 
sin tur lagt grunden till ökade förutsättningar för spridbarhet av material i kanaler. Detta har gjort 
att publiker, framför allt yngre sådana, söker sig till- och förväntar sig material i fler än en kanal 
kring exempelvis en filmproduktion (Griborn och Nylén, 2017; Jenkins, 2014; 2011; Jenkins et al, 
2016; Ibrus och Scolari, 2012) . Det har fastställts att SKAM går i linje med detta i och med deras 
uppmanande till användning av flertalet mediekanaler, samt deras inriktning på 15-åringar som 
målgrupp, som kan anses som en ung publik. Det har därmed fastställts att lärdomar kan tas ifrån 
SKAM i avseendet transmediaproduktion då NRK har lyckats skapa en mycket lyckad produktion, 
som bevisligen kan beskrivas med hjälp av presenterade teorier kring transmedia. Att välja 
målgrupp, kanaler och dess olika innehåll samt frekvens av innehållspublicering tycks vara stora 
och viktiga aspekter i NRKs utformning av SKAM, vad genom studien framgår, något som talar för 
att dessa aspekter bör beaktas och läggas fokus på vid utformande av en transmediaproduktion i 
stil med SKAM. 

6.2 Begränsningar 
Vad som kan sägas om studiens begränsningar, och den inverkan på resultat och diskussion kring 
vilka dessa kan ha tillfört, är inledningsvis att studien, som framgår, är inriktad på ett enskilt fall av 
en transmediaproduktion. Det måste därmed hållas i åtanke att resultat och diskussioner om 
denna produktion, SKAM, formats enligt upptäckter inom just denna produktion, och kan därmed 
inte antas vara tillämpningsbara i skilda kontexter. Det bör antas att analys av ett enskilt 
produktionsobjekt inte kan delge tillräckliga kunskaper om produktionsformens område, för att 
som egen aktör kunna skapa en likartad produktion. Att analysera skilda fall av produktioner bör 
därmed övervägas när målsättning ligger i att anskaffa kunskap om produktion av transmedia för 
att transformera denna till praktik. 
 Föregående sektion diskuterade lärdomar som kan dras utifrån SKAM, i ändamålet 
transmediaproduktion. Det ska därmed åter belysas att SKAM, som känt, är en lyckad produktion 
som nått stor framgång. Det går att urskilja teoretiska aspekter inom utformningen av SKAM som 
kan antas haft en inverkan i dess framgång, och som således kan antas bidra andra producenter att 
uppnå liknande framgång. Det ska dock i kontrast till detta nämnas att det inte kan säkerställas att 
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tillämpning av de identifierade teorierna inom SKAM alltid kommer att lägga grunden för en 
lyckad transmediaproduktion. Detta i och med att de teorier som diskuterats kan antas vara en 
bråkdel av de använda för produktionen av SKAM. Det kan tänkas att utförande av en liknande 
studie av utomstående aktörer skulle funnit andra, eller fler teorier relevanta för studieobjektet, 
vilket i sin tur med säkerhet skulle bidragit med annorlunda resultat och tolkningar. Det kan därför 
betonas att resultat och tolkningar av den genomförda studien av SKAM kan dras nytta av men inte 
anses som suveräna svar på frågor om produktion av transmedia i största allmänhet, eller om 
SKAM som specifikt transmediaobjekt. Teorierna som diskuterats och tillämpats i fallet kan antas 
vara lämpliga för just SKAM som produktion men bör därav inte  anses som absolut lämpliga för 
all transmediaproduktion. Fler etablerade teorier kan säkerligen bidra med ytterligare insikter i 
SKAM. 
 Det ska vidare belysas att avgränsningen för genomförd studie riktats in på streamingserien 
SKAM i relation till Instagram-profilerna för de tre karaktärerna Eva, Noora och Isak. Det bör 
hållas i åtanke att det finns fler Instagram-profiler tillgängliga, vilka representerar andra 
karaktärer än dessa tre. Det kan antas att analys av fler- eller samtliga av dessa profiler bidragit 
med mer omfattande, och därav troligen annorlunda resultat än vad denna studie bidragit med. 
Vidare har, som nämnt, vissa kanaler NRK distribuerat innehåll via, uteslutits helt från studien. 
Dessa är Facebook-profiler som representerar karaktärerna, samt chatmeddelanden som 
publicerats på NRKs hemsida. Motivering av uteslutning av dessa kanaler beskrivs grundligt under 
kap. 3.2. Det ska medges att involvering av dessa kanaler i analysen troligen hade lagt grunden för 
annorlunda, och troligen rikligare resultat samt därav en annorlunda diskussion och slutsatser 
utifrån vilka. 
 Med detta uttryckt vill uppmaning sändas ut om att beakta studien som ett fragment av vad som 
kunde varit en mer omfattande studie, men att den inte desto mindre bidrar med adekvata resultat 
och insikter i studieobjektet SKAM, såväl som fenomenet transmediaproduktion. 

6.3 Vidare forskning 
Som beskrivet har avgränsningar för genomförandet av studien gjorts, vilka kan forma framtida 
studier av objektet SKAM. Förslagsvis skulle studier av varje enskild kanal i förhållande till seriens 
innehåll kunna analyseras i likhet med utförandet av denna studie. Detta skulle innebära att en 
studie gjordes där Facebook-innehåll publicerat av de olika karaktärerna analyserades i relation till 
streamingseriens narrativ, samt att de chatmeddelanden NRK publicerar på hemsidan analyseras 
enligt samma principer. Detta kunde i sin tur leda till en jämförande studie av de tre kanalernas 
(Instagram, Facebook och NRKs webb) förhållande till serien, vilket antagligen hade bidragit med 
överblickande resultat om hela produktionen runtom SKAM. 
 Som omnämnt i föregående kapitel har begränsningar inom valda kanaler för denna studie 
också gjorts. Tre Instagram-konton har valts (Eva, Noora och Isak), vilket därmed lämnar rum för 
en framtida studie där samtliga karaktärers konton involveras i studien. En sådan studie kunde 
utföras enligt samma val av metod som denna, med utökat urval av Instagram-profiler att 
analysera som enda skillnad. 
 Det har i korthet nämnts att uppmärksammande av refererande till- och uppvisande av 
karaktärers Instagram-profiler genom seriens narrativ gjorts. Detta kom inte att analyseras vidare, 
i och med att upptäckten gjordes i ett ansett för sent skede i studieprocessen. Framtida studier 
kunde låta detta utgöra en analyspunkt, och därmed notera i vilken utsträckning serien visar eller 
nämner någon av karaktärernas Instagram-profiler. Detta kunde bidra till förlängda diskussioner 
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om relationen mellan serien och Instagram-profilerna. Samma synsätt kunde tillämpas på analys 
av Facebook-konton. 
 Vidare kunde en fortsättning av studien utföra samma typ av analys som gjorts i denna, och då 
på säsong fyra av SKAM, som i skrivande stund inletts med sammanlagt två publicerade avsnitt. 
Studie av säsong fyra skulle kunna utgöra en jämförande studie gentemot de tre säsonger som nu 
studerats. Detta skulle rimligen bidra med insikt kring förändrade mönster eller beteenden hos de 
olika karaktärernas sociala mediekonton, vilket skulle kunna bidra med ytterligare kunskaper i 
relation till denna utförda studie. 

6.4 Avslut 
Det kan konstateras att det föreföll rimligt att studera SKAM, i och med den slagkraftiga 
uppmärksamhet serien fått i media, samt NRKs fascinerande metod att involvera 
transmediaberättande i sin narrativa struktur. Studien har visat att den narrativa värld som byggts 
upp kring SKAM kan beskrivas och motiveras utifrån termer av konvergens och cross- och 
transmedia. En streamingserie involverande transmedialt berättande över sociala medier och webb 
med målgruppen 15-åringar, förefaller fullständigt i linje med rådande medieteknisk konvergens. 
Det kan i och med det fastslås att kunskaper kan utvinnas från SKAM ur en produktionsaspekt, 
som kan vara av nytta för planering och upprättning av produktioner av liknande art. Det ska dock 
tas hänsyn till att studien som utförts begränsats i viss mån, vilket talar för att resultat och 
diskussioner rimligtvis skulle ge annorlunda utfall vid genomförande av en studie med bredare 
avgränsning. Trots detta är studien som genomförts relevant för den som vill studera de teoretiska 
områden som berörts. Studien har bidragit med värdefulla insikter i hur en lyckad 
transmediaproduktion kan utformas, med utgångspunkt i NRKs produktion SKAM. 
 Det har sagts att yngre publiker följer mediekonvergensen. De streamar istället för att se 
klassisk TV. De förväntar sig transmedia. De förväntar sig att delta i fler kanaler. De vill delta i fler 
kanaler. NRK ser vad målgruppen vill ha. NRK lyssnar på vad målgruppen vill ha. NRK levererar  
vad målgruppen vill ha. Och de gör det genom SKAM. 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