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Abstract 
 

Title: “If you are wondering, I have changed the language setting on my phone!” - A 

netnographic study on the fandom of Skam on Facebook 

 

This study aims to examine how Swedish fans of the TV-series Skam use the Facebook group 

Kosegruppa Sverige in order to construct and maintain a fandom, and how fan practices can 

contribute in creating identity among the members of the group. Theories related to fan 

research, discourse psychology and intersectionality were applied, as well as a brief overview 

of earlier research results related to these areas. By using a netnographic approach combined 

with a discourse analyses, posts made by fans on Kosegruppa Sverige during December 2016 

were examined and analyzed. 

 

Three main fan practices were found to be used in constructing fandom in the group; fans 

made their own material such as edits, videos and attire that had a connection to the narrative, 

they acted out on their fandom both by adapting their language and looks, and finally by 

buying and selling merchandise and thus collecting things related to the series. Identity was 

created through intersectional perspectives of gender, sexuality and age. Finally, the study 

concluded that fandom could be seen as an integral tool within media production, which blurs 

the line between producers and consumers. 
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1. Inledning 
  

Under hösten 2015 hade den norska webbaserade tv-serien Skam premiär på NRK. Serien, 

som är en fiktiv berättelse om en grupp osloungdomars vardag och relationer, började sedan 

sändas på SVT Play under 2016 och blev på kort tid en rekordartad framgångssaga sett till 

tittarsiffror. En miljon unika tittare under en vecka såg de sista avsnitten av den andra 

säsongen på SVT Play, och när den tredje säsongen började sändas under december 2016 

sågs det första avsnittet av nära en halv miljon personer bara under det första dygnet (DN, 

2016). SVT:s VD Hanne Stjärne avslöjade under Ekots lördagsintervju den 14:e januari att 

Skam blivit den mest sedda programmet som SVT Play någonsin uppmätt, med över 20 

miljoner startade strömningar sedan starten i oktober 2016 (Sveriges Radio, 2017). Seriens 

omåttliga popularitet har därför gjort Skam till ett unikum inom svensk webb-tv, och succén 

väntas bara fortsätta i takt med att fler säsonger kommer ut. 

 

Det är dock inte bara tittarsiffrorna som gör Skam så unikt - det är också de dedikerade 

fansen. Tillsammans bildar de en engagerat nätverk där de kan interagera med likasinnade, 

vilken är grunden till vad som beskrivs utgöra en fandom. Seriens innehåll har spillt över i ett 

stort antal andra kanaler där handlingen och karaktärerna ständigt diskuteras, ifrågasätts och 

analyseras. Medieforskaren Henry Jenkins beskriver hur olika medieteknologier är något som 

fans alltid varit snabba att ta till sig (Jenkins 2012:14), och detta är i högsta grad fallet för 

Skam. Seriens skapare använder hemsidan skam.p3.no för att dela både korta videoklipp samt 

ett slags pseudomaterial som är tänkt ska visas ur karaktärernas perspektiv “behind the 

scenes”; exempelvis sms-konversationer och bilder från deras konton på sociala medier som 

läsarna sedan kan gilla och kommentera, där vissa inlägg på hemsidan har genererat upp mot 

45 000 gilla-markeringar och 1600 kommenterar (Skam p3, 2016). Detta talar för det faktum 

att det finns ett uppenbart behov för forum där fans får möjlighet att kommunicera med 

varandra på flera olika typer plattformar, vilket går hand i hand med en rad forskning inom 

media och fandom. I takt med den accelererande framväxten av digitala medie-användande 

har en allt mer fragmenterad bild av dagens fandom skapats, där fans engagerar sig i en 

betydligt bredare spridning av olika typer av utövande praktiker som finns tillgängliga på 

nätet (Zubernis & Larsen 2012:16-17); något som går att se tydligt i fallet med Skam. 
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Facebookgruppen Kosegruppa Sverige hade nästan 19 000 medlemmar vid uppstarten av 

denna studie, och är den största plattformen om Skam som gjorts av svenska fans. I den 

finns material i form av olika varianter av fan practices, fanpraktiker, vilket kan beskrivas 

som olika sätt som fandomen utövas på. Inlägg som förekommer där är exempelvis 

inköpsställen av attribut tillhörande karaktärerna, inbjudan till evenemang som ”Skam-fester” 

där deltagarna uppmuntras prata norska och klä sig som karaktärerna, delningar av olika 

redigeringar av text och bilder där medlemmarna satt ihop citat från serien till bilder, 

rekommendationer att ta del av andra fanbaserade plattformar och marknadsföring kring 

försäljning av tröjor och affischer som anspelar på seriens narrativ. Berättelsen återskapas, 

utvidgas och blir en del av en fankultur. Nya medieprodukter skapas, säljs och köps av 

fansen; en svårmättad och köpstark grupp som hela tiden letar nya vägar att integrera 

berättelsen i sina liv. Fandom som fenomen knyter till stor del an till de kulturella och sociala 

strukturer som är talande och förklarande för vår tid, där den sociala interaktionen mellan 

fans är en essentiell aspekt. Därför blir den massiva aktiviteten på Kosegruppa Sverige 

särskilt intressant att undersöka närmare. Vad betyder det att allt fler unga tjejer börjar 

använda rött läppstift, som rollkaraktären Noora, eller att fansen ändrar språkinställningarna i 

sina mobiltelefoner från svenska till norska? Har dessa typer av plattformar en bidragande 

funktion i Skam-febern som råder, och hur kan fandom förstås i relation till vår digitala 

tidsålder? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur Skams fans använder facebookgruppen Kosegruppa 

Sverige för att konstruera och upprätthålla en fandom, samt hur identitetsskapande sker när 

fandom utövas. Ur ett större perspektiv syftar undersökningen till att förstå vilken roll 

fandom kan spela i mediesfären. 

 

1. Hur skapas en fandom kring Skam i gruppen?  

2. Hur kan praktiserandet av fandom fungera identitetsskapande? 

3. Vilken vidare betydelse får fandom i medieproduktion? 
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2. Tidigare forskning 
 

Det finns många studier som avsett undersöka hur fandom görs genom performativa 

handlingar och hur identitetsskapande kan ske därigenom. I detta kapitel har avsikten varit att 

utgå från forskning som behandlar ämnet utifrån en ung publik och liknande målgrupp som 

Skam, och förklara hur min undersökning förhåller sig till tidigare forskningsstudier.  

 

I doktorsavhandlingen Beyond Resistance: Gender, Performance, and Fannish Practice in 

Digital Culture (2010) undersöker författaren Darlene R. Hampton transmediala spridningar 

av medieinnehåll, samt hur tillgängligheten som detta kännetecknas av innehållet påverkar 

fansen. Hon har i studien bland annat tittat specifikt på tv-serien Supernatural genom tv-

företagets hemsida på CW Network, där hon konstaterat att bolaget konstruerar serien på ett 

transmedialt sätt genom att marknadsföra den på flertalet kanaler på sociala medier. 

Därigenom uppmuntras fansen att samlas på andra medieplattformar, vilket leder till att en 

vidare förgrening av narrativet som kan integrera serien i fansens liv på ett många sätt 

(Hampton 2010:57-58). Enligt Hampton resulterade detta i att fansen dels fördjupar sig i 

serien; skaparna leder fansen till andra kanaler för forum att ta del av mer ännu mer innehåll, 

men fansen ges också möjlighet till att plocka ut bestämda delar av serien som exempelvis 

nedladdningsbara låtar för att ytterligare kunna integrera seriens innehåll i deras vardagsliv 

(Hampton 2010: 60). Detta resultat blir en relevant utgångspunkt till en studie om Skam, 

eftersom att det relaterar till hur ett performativt utövande av fandom, som exempelvis att 

lyssna på temamusik kopplat till ett visst narrativ, görs konstant tillgängligt för fansen genom 

den varierade spridningen i olika digitala kanaler. Däremot avser denna forskning ofta 

kanaler som tv-bolagen själva står bakom. Jag vill i min studie istället titta specifikt på en 

plattform som är grundad av fansen själva. Facebook är som medium i sig inte grundat av 

fansen, men själva gruppen är skapad av enskilda individer och det är bara medlemmarna 

som kan bidra med inlägg på sidan, vilket gör att de har makt över innehållet. Därför blir det 

intressant att se hur fandom kring en tv-serie kan skapas och utvecklas där, utan inblandning 

av serieskaparna eller kommersiella aktörer som ansvarar för att marknadsföra serien. 

 

För att förstå hur fandom konstrueras, har jag tagit hjälp av forskning som fördjupar sig i 

varför personer engagerar sig i fangemenskaper. Tsay-Vogel och Sanders har i studien 

Fandom and the Search for Meaning: Examining Communal Involvement With Popular 

Media Beyond Pleasure (2015) undersökt de psykologiska drivkrafterna som ligger till grund 
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för att människor involverar sig och är aktiva i fanbaserat innehåll (Tsay Vogel & Sanders 

2015:33). De har genom enkäter undersökt Harry Potter-fans syn på deltagande i fan 

communities, som i likhet med Skam producerar eget innehåll relaterat till filmen som 

exempelvis podcasts, grupper och olika evenemang. Trots att studien har ett tydligare fokus 

på de psykologiska aspekterna av fandom snarare än ett mer utpräglat medieperspektiv, tar 

jag i min studie avstamp i forskarnas resultat att fandom bevisats leda till ett rikare och mer 

tillfredsställande upplevelser kring underhållning, eftersom att synen på fandom påvisades 

innebär mer än att bara vara en passiv mottagare av media och att detta innebar ett stort nöje 

hos individerna (Tsay Vogel & Sanders 2015:44). Som förslag på fortsatt forskning nämner 

Tsay Vogel och Sanders en fördjupning av hur en involvering i en fanbaserad grupp kan 

hjälpa medlemmarna att utveckla sociala identiteter, något jag ämnat att undersöka genom ett 

netnografiskt och diskursivt perspektiv istället för endast ett renodlat psykologiskt.  

 

Att sociala identiteter kan skapas och faciliteras genom medverkande inom fandom, är något 

som Anastasia Seregina och John W. Shouten vidare resonerar kring i den vetenskapliga 

artikeln Resolving identity: ambiguity through transcending fandom (2016). Genom att 

djupintervjua individer från en rad olika typer av fandom inom tv, musik, spel, sport och 

böcker, undersökte de hur fans upplevde identitetsskapande genom ett engagemang i en 

fangemenskap. Studien visade att individer använder fandom som en resurs för att konstruera 

en identitet, samt för att uppleva gemenskap och grupptillhörighet (Seregina & Shouten 

2016:108). Forskarna beskriver också hur egenskaper, åsikter och preferenser som individer 

tog till sig och lärde sig inom fandom, dessutom tenderade att även förflyttade sig till fansens 

vardagsliv eftersom att de relaterade detta till deras nya, utvecklade identitet. Detta kunde ske 

exempelvis genom att identifiera sig med och känna tillhörighet till vissa varumärken som 

tydligt kopplas till kända personer inom ett visst narrativ, vilket kunde ses speglas i individers 

köpbeteende av materiella artefakter som förekom dennes fandom - som exemplet med en 

man som avgudade Bon Jovi och köpte en gitarr av samma märke som sin favoritartist när 

han skulle börja spela själv (Seregina & Shouten 2016:122-123). Detta resultat har jag tagit 

inspiration av, och i min studie vill jag titta specifikt på hur denna typ av beteende uppstår i 

fangemenskapen som hör specifikt till Skam. Till skillnad från en intervjumetod vill jag 

däremot istället undersöka hur identitetsskapandet sker i det aktiva deltagandet på en 

facebookgrupp, och hur detta kan manifesteras i form av yttringar i text, bild och videos. 

 



7 

3. Teori 

 
Det teoretiska ramverket som legat till grund för analysen har tagit avstamp i teorier kring 

fans och fandom, hur identitetsskapande genom fandom sker på Internet sett ur ett 

intersektionellt och diskurspsykologiskt perspektiv och hur fandom kan utövas och deltas i 

genom olika performativa handlingar i form av fanpraktiker.  
 
3.1 Fans och fandom 

För att kunna förklara vad fandom innebär, är det fundamentalt att förstå vad en person som 

deltar däri konstitueras av. Ett fan är en person som uppvisar positivt känslomässigt 

engagemang i populärkultur, och där engagemanget i fråga kan ta sig uttryck i koppling till 

en bild, en text, ett utförande eller ett kreativt signum hos en offentlig känd person (Duffett 

2013:17). Skillnaden mellan en regelbunden konsument och ett fan, har bland annat 

beskrivits som att ett fan inte enbart passivt mottar en berättelse, utan översätter den till 

tankar, diskussioner och kulturella praktiker i grupp tillsammans med andra som delar 

intresset (Jenkins 2006:41). Ett fan har en hög kunskap och en “besatthet” kring ett visst 

media eller celebritet, och deltar i gemensamma aktiviteter i området som förenar de 

likasinnade (Hills 2002:ix). Jenkins (1992) beskriver vidare hur fans “plundrar” masskulturen 

genom att på ett sätt beslagta material och omvandla det till deras eget. Därigenom kan 

gränserna sägas bli otydligare kring vad som är fiktion och vad som är verklighet. När fans 

kommunicerar kring karaktärer som om de existerade på riktigt, menar han att de träder in 

och kan utforska en fiktiv värld som om det vore en verklig (Jenkins 1992:18). Mer kritiska 

definitioner kring vad ett fan är går framför allt att koppla till tolkningar som anspelar på 

religion. Abercrombie och Longhurst (1998) menar att ett fan går att se som en typ av en 

kultmedlem, vilket kan härröras till ordets ursprungliga förkortning av en person som är 

“fanatisk” eller en religiös trosivrare (Abercrombie & Longhurst 1998:138-139).  

 

Begreppet fandom syftar till att beskriva det sociokulturella fenomen i vilka grupperingar av 

fans kan ske. Det associeras ofta till moderna kapitalistiska samhällen, digital media och 

masskultur (Duffett 2013:5) och är ett nätverk av individer som är aktiva i sitt sökande efter 

nöje och njutning kring ett narrativ; den egna reaktionen på en berättelse stannar ofta inte hos 

individen själv utan omvandlas till en social interaktion med andra fans (Jenkins 2006:41). 

Fandom kännetecknas till stor del av att fansen på genom olika kommunikativa handlingar 
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deklarerar sina övertygelser och passion kring ett narrativ. På grund av det höga 

känslomässiga engagemanget, kopplas fandom på ett psykologiskt plan ofta till besatthet - att 

vara dedikerad till den grad att man blir fixerad vid en viss person eller ett visst ämne 

(Duffett 2013:101-102).Termen kan vidare förklaras som ett paraplybegrepp för flera olika 

känsloelement bestående av exempelvis upplevd fascination, fasta deklarationer av 

övertygelse, gruppbeteenden eller ett aktivt följande av celebriteter (Duffett 2013:20). 

Fandom är en typ av system av regelbunden konsumtion av ett specifikt narrativ där fansen är 

högt emotionellt involverade (Sandvoss 2005:8).  

 

3.2 Identitetsskapande genom fandom på nätet  

Idag går fandom kring olika medienarrativ till stor del att hitta på digitala plattformar. 

Grupperingar på nätet följer ofta de regler och normer som människor som träffas i 

verkligheten, men har unika möjligheter eftersom att kommunikationen är konstant 

tillgänglig (Kozinets 2010:25). Som exempel kan Skams fans enkelt göra ett inlägg i en 

grupp på Facebook och få mängder av kommentarer och svar från andra fans, istället för att 

söka upp likasinnade för en diskussion. Att fans får möjlighet att ingå i denna typ av 

gemenskap på Internet, leder till att de får ett forum att ofta och aktivt uttrycka sig själva i 

(Duffett 2013:241). De inlägg och reaktioner i form av kommentarer och gilla-markeringar 

som sker i Kosegruppa Sverige blir sociala praktiker där kommunikationen kring, och 

utövandet av, fandom kan fungera bidragande till identitetsskapandet bland fansen. I min 

studie utgår jag från ett diskurspsykologiskt synsätt kring detta; jaget ses då som en identitet i 

ständig förändring, som uppstår och omformas i dessa praktiker och som utmärks av en hög 

grad av flexibilitet. Social interaktion sägs inom vissa diskursanalytiska perspektiv vara 

avgörande för att förstå en persons världsbild, eftersom att hen genom sitt språkbruk kan 

positionera sig inom ett visst område och därigenom skapa sig en personlig identitet i ett 

bredare gruppsammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000:104-108).  

 

Något som kan spela in i en persons identitetsskapande i en grupp, är diskurser som kopplas 

till en persons kön, sexualitet, ålder eller klass. I sociala samspel på nätet kan dessa typer av 

maktordningar diskuteras utifrån begreppet intersektionalitet, där de skapas, konstrueras och 

förändras beroende av varandra (Fagerström & Nilsson 2008:21). För en individ kan 

skapandet av en identitet utifrån ett intersektionellt perspektiv alltså inte bestämmas enbart 

med hjälp av en enda kategori; flera identitetskategorier konstituerar varandra, och skapar 

parallella processer som tillsammans skapar samhällsstrukturer av över- och underordning 
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(de los Reyes & Mulinari 2005:16). I denna studie har jag valt att anta ett brett intersektionellt 

perspektiv på hur identiteter skapas i performativa handlingar kring fandom. Därför har inte 

diskurser gällande identiteter som ska undersökas i den här studien bestämts på förhand, utan 

dessa har utkristalliserats med hjälp av en netnografisk metod (se kapitlet 5.1 Netnografi).  

 

Inom fandom finns flera sätt att tolka och förstå identitetsskapande genom 

intersektionalitetsbegreppet. Föreställningar om hur en individ är och agerar kan ofta kopplas 

till hur olika maktordningar förhåller sig till varandra. Kvinnligt kön, ung ålder och 

heterosexualitet går att se som kategorier som tillsammans kan skapa identiteten av en 

“fangirl”. Detta typ av fan är unga kvinnor som historiskt sett inom fandom porträtterats som 

hysteriska, skrikande och starkt känslomässigt involverade i ett narrativ eller en celebritet, där 

andra popkulturella fenomen med ung kvinnlig publik som Beatles och Justin Bieber kan ses 

som tydliga exempel (Zubernis & Larsen 2012:59-60). Här spelar även sexualitet en 

avgörande roll; unga kvinnor har i kulturell bemärkelse en förväntan på sig att bli åtrådda av 

män och hålla tillbaka uttryck för sin egen sexualitet (Tollin & Törnqvist 2014:64; Larsen 

2012:60). Sexuell objektifiering går traditionellt inom feministisk forskning att se som något 

som utförs av män, som i Mulveys (1989) teori kring “den manliga blicken”, medan kvinnors 

sexualitet har socialiserats till att i huvudsak beröra intimitet och romantik. Detta tema 

återfinns också i så kallat shippande; en praktik som går ut på att fansen uttrycker vilka 

karaktärer som enligt dem bildar narrativets ultimata kärlekspar (Zubernis & Larsen 

2013:131). Överlag ses det som ett kvinnligt och heteronormativt uttryck som anspelar på 

flickors förväntade drömmar kring giftermål (Zubernis & Larsen 2012:60-66).Kvinnlig lust 

förväntas hållas privat snarare än öppet uttrycka sexuell åtrå, vilket kan leda till så kallad 

“slut-shaming”, skambeläggande av kvinnan. Beroende på en kvinnas ålder, går det vidare att 

se hur trånande efter en viss karaktär inom en fandom kan skifta från att anses som gullig och 

rar om det är en ung tjej som drömmer om att gifta sig med en karaktär, till skamfylld och 

tabubelagd om det rör sig om en äldre kvinna som uttrycker gillande för ett narrativ som 

berör en yngre man eftersom att då det anses under hennes mognadsnivå (Zubernis & Larsen 

2012:60-66). Det går därför att se hur maktordningar som ålder, kön och sexualitet samverkar 

i skapandet av identiteten av ett fan, och ger möjlighet att undersöka vad som skulle förändras 

om en av dessa kategorier var avvikande till skillnad från de andra fansen i gruppen. 

 I de sociala praktikerna på digitala plattformar där fandom idag praktiseras, blir det möjligt 

att se hur nya möjligheter för fans att uttrycka sig på kan ta form. I gemenskaper som bara 



10 

innehåller likasinnade fans är klimatet ofta tillåtande, vilket innebär bredare möjligheter för 

fans att utforska narrativet på i en mer accepterande sfär. I de sociala praktikerna som sker 

när medlemmarna interagerar i exempelvis en facebookgrupp, kan tidigare diskurser om kön, 

sexualitet och ålder blandas och identiteter således omformas på ett sätt som de kanske inte 

skulle gjort i verkliga situationer. Genom praktiserande av fandom, så som skapande av nytt 

material som fanfiction (se kapitlet 3.3 Att praktisera fandom), kan kulturella förväntningar 

vändas vridas och internaliseras i materialet och nya identiteter kan skapas (Zubernis & 

Larsen 2012:68).  

 

3.3 Att praktisera fandom 

Praktiskt utövande av fandom utgörs av flera sätt på vilka fans kan förenas och engageras. 

Genom att exempelvis ha på sig en viss t-shirt, samla på produkter, närvara vid evenemang 

som på något sätt kretsar kring föremålet för beundran eller genom att diskutera och göra 

inlägg i fan communities går det att signalera sin fascination för ett narrativ som kopplas till 

en fandom (Duffett 2013:166). Medan den främsta praktiken för fandom kan sägas vara att 

konsumera mediet genom att lyssna och titta, beskriver Jenkins (2012) hur praktiserande av 

fandom är något som inte bara kan sägas vara en passiv aktivitet, utan hur gränserna suddas 

ut mellan vad fansen konsumerar och producerar. Detta går vidare att koppla till begreppet 

deltagarkultur. Producenter och konsumenter av ett medienarrativ kan där beskrivas smältas 

samman till aktörer som interagerar med varandra, och konsumenternas aktiva deltagande gör 

att medieinnehåll kan spridas mellan olika system, länder och ekonomier i en konvergens 

(Jenkins 2012:15). Det går därför att förstå den deltagarkultur som fandom ger upphov till 

som ett sätt att distribuera ett narrativ vidare; även utanför skärmen där serien sänds. Genom 

att utgå från teoretiska ramar inom utövande, fanfiction och fan-konst och samlande vill jag i 

genomförandet av studien sedan se vilka typer praktiserande som förekommer i Kosegruppa 

Sverige.  

 

Praktiserande av fandom kan ta sig uttryck i flera former, där nöjet i att delta och utöva ses 

som en av de mest betydelsefulla praktiker i att frångå den passivitet som endast konsumtion 

av ett medium innebär. Deltagande är ett brett begrepp i denna kontext som kan handla om 

allt från att sjunga med i musik, recitera monologer eller använda sig av termer eller språkliga 

uttryck som “catch phrases” eller citat som på något vis kopplar an till ett narrativ (Duffett 

2013:178-179). Deltagande kan också ta sig form i autentisering eller personifiering av en 

viss karaktär. Lisa Lewis (1992) har definierat fandom som att fans är “de mest synliga och 
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identifierbara av publiker” (Lewis 1992:1), vilket går att koppla till just aspekten av 

imiterande. Det är dock viktigt att påpeka att inte alla fans är de som lättast går att se och 

identifiera, då inte alla visar uppskattning genom fysiska och materiella attribut. Däremot 

finns det många fall kring franchiser inom film där fans har gestaltat sina favoritkaraktärer 

genom att använda sig av kostymer och rekvisita, där ett av de tydligaste exemplen är 

filmerna om Star Wars. Fansen har kunnat agera ut sitt eget deltagande genom att tillskaffa 

sig dessa attribut, vilket bidragit till att de kunnat leva ut sina fantasier som en del av 

narrativet (Jenkins 2008:154-155). På så vis är det möjligt att “smälta in” i en roll och 

uttrycka sin egen identitet som fan, vilket är något som kan upplevas som tryggare om det 

sker i en miljö där de vet att omgivningen är mer accepterande (Duffett 2013:189).  

 

Utövandet behöver inte enbart ta sig uttryck i fysiska sammankomster, utan kan även ske 

genom skapande av nytt material, som fanfiction och fan-konst. Genom strukturerna av en 

sammankopplad kedja av händelser som ett narrativ kan berättas utifrån, blir det möjligt för 

en publik att skapa sitt eget sätt att tolka och förstå en berättelse. Fanfiction skapat kring tv 

och film är vanligast, där personer kan använda egna kreativa sätt att anta egna tolkningar av 

ett innehåll genom att omorganisera och fiktionalisera olika teman och på så sätt skapa eget 

material kopplat till en berättelse Det gör det möjligt för fans att känna sig närmare karaktärer 

genom ett skapande av alternativa, rikare livsvärldar och variationer av teman i narrativet 

(Duffett 2013:170-171). Fanfiction kan ta sig i uttryck i bildform likväl som i text, men sättet 

som narrativets ramverk därigenom expanderas på kan variera. Det kan handla om att sätta in 

scener ur berättelsen i en annan kontext, att omdisponera moraliska poänger och göra “onda” 

karaktärer goda, intensifiera känslostämningar eller att utöka tidslinjen där historien utspelar 

sig (Jenkins 1992: 162-173). Därigenom blir fandom också ett kreativt uttryck. 

 

Samling av objekt som är kopplade till ett visst tema inom narrativet är ett annat sätt som fans 

kan visa sin uppskattning kring ett narrativ. Medan det är viktigt att poängtera att samlande 

inte bara är ett beteende som finns endast inom fandom, är det en aktivitet som kan fungera 

för att bekräfta fans hängivenhet. Denna aspekt av utövande av fandom, tas ofta upp i 

marknadsföring; fansen är extremt lojala, och är storkonsumenter av innehåll kopplat till 

objektet för deras fandom. De kan gå långt både på ett personligt och ekonomiskt plan för att 

visa sitt stöd till exempelvis sin favoritkaraktär eller specifika teman ur en berättelse 

(Seregina & Shouten 2016:111). För den här studien, är det särskilt intressant att belysa ett 

samlande av så kallat merchandise; varor som går att köpa och sälja. Detta kan bestå av 
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massproducerat material som på något sätt är associerat med en text, en serie eller en karaktär 

ur narrativet (Duffett 2013:180). Ett samlande behöver dock inte enbart vara kopplat till 

fysiska varor. I en tid då digitala teknologier och Internet gör det möjligt för fans att engagera 

sig i aktiviteter online som ett led i en vardaglig mediekonsumtion, går det att spara 

“souvenirer” även i form av bilder och webbplatser (Duffett 2013:180), vilket kan bestå av 

ovan nämnda fanfiction eller fan art. Berg (2015) poängterar även att det materiella, som 

ägandet av en viss t-shirt, med största sannolikhet ändå medieras digitalt på ett eller annat sätt 

och att dess budskap därmed länkas samman både på ett materiellt och digitalt plan (Berg 

2015:20). Ett exempel som illustrerar detta, är de tröjor som finns till salu med citat från 

serien på. Dessa marknadsförs på gruppen med bilder på olika fans som har dem på sig och 

länkar vidare till inköpsställen, så att gruppdeltagarna som inte äger tröjan ändå kan se hur 

den se ut och ta del av den tryckta texten.  

 

4. Material 
 

Empirin som denna studie bygger på är inlägg och kommentarer kopplat till dessa som 

publicerats på Kosegruppa Sverige på Facebook mellan den 16:e till 31:a december 2016. 

Gruppen är inte markerad som öppen vilket gör att inläggen inte syns för samtliga 

facebookanvändare, utan bara för de som begärt att få vara medlemmar. Sammanlagt består 

materialet av 538 inlägg och tillhörande kommentarer. Allt material har noggrant gåtts 

igenom, men 17 inlägg som särskilt kopplade an till uppsatsens huvudsakliga syfte valdes 

sedan ut för att analyseras närmare, och därutöver användes också enskilda exempel på ord, 

fraser och citat som ansågs relevanta. När detta urval gjordes och relevansen bedömdes, var 

frågeställningarna och de teoretiska perspektiven vägledande arbetet att plocka ut de inlägg 

som på ett tydligt sätt ansågs kunna besvara frågeställningarna utifrån det valda teoretiska 

ramverket. Alla inlägg kunde exempelvis inte sägas vara till hjälp att förklara hur fansen 

konstruerade och utövade fandom utan berörde teman som låg helt utanför denna uppsats 

fokus. Därför valdes bara enstaka inlägg som tydligt kunde illustrera forskningsproblemet.  

 

Inlägg i grupper på Facebook är inte kategoriserade efter datum, utan ordnade i ett flöde där 

de senast kommenterade inläggen hamnar överst, och materialet består av såväl texter, bilder 

och videos. Detta var bitvis både krävande och besvärligt, och det tog lång tid att gå tillbaka i 

flödet för att läsa om inläggen. Därför valde jag att samla in det med hjälp av skärmdumpar, 
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som sparades och sedan kategoriserades tematiskt. För denna studie finns alltså all empiri 

sparad, men om studien skulle göras om finns en risk att inlägg har tagits bort av 

medlemmarna eller av Facebook. Detta är en återkommande problematik i forskning på 

Internet där inte all information finns beständig, men i denna studie har jag alltså tagit hänsyn 

till denna svårighet genom att materialinsamlingen skett noggrant för att det på ett enkelt sätt 

ska vara möjligt att gå tillbaka i materialet vid senare tillfällen 

 
4.1 Urval och avgränsning 

Av en mängd externa kanaler, plattformar och forum kring Skam som skapats av seriens 

svenska fans är facebookgruppen Kosegruppa Sverige särskilt intressant att studera närmare 

gällande hur fandom kan konstrueras på digitala medier. Enligt rapporten Svenskarna och 

Internet är Facebook det sociala medium som dagligen används av flest svenskar (IIS, 2016), 

och Kosegruppa Sverige är där den allra största svenska gruppen. Vid uppstarten av denna 

studie hade gruppen omkring 19 000 medlemmar, och med tanke på hur många som ser och 

tar del av innehållet och deltar i diskussionerna där, utgör empirin från denna grupp studiens 

material. I studien valde jag att undersöka innehållet och interaktionen på gruppen under en 

tidsperiod i december 2016. Denna period är bestämd utifrån att det sista avsnittet av den 

senaste säsongen sändes den 16:e december, och fansens aktivitet på gruppen var som högst 

efter att serien just slutat sändas. Efter december månad sjönk aktiviteten i gruppen avsevärt, 

vilket motiverade slutdatumet för undersökning av materialet till den 31:a december. 

Avgränsningen innebar en risk att missa material som skapats tidigare, men jag bedömde att 

de 538 inlägg som undersöktes uppnådde en tillräcklig teoretisk mättnad för att studien inte 

skulle påverkas. Fördelen med den valda tidsramen var att den innebar en möjlighet att 

studera de inlägg som producerades då flest personer var aktiva under perioden precis i 

anslutning till säsongsavslutningen, och konstaterades innehålla tillräckligt med material för 

att göra studien giltig för de uppställa frågorna.  

 

En central avgränsning som gjordes var att endast undersöka en facebookgrupp och utesluta 

andra plattformar där fans engagerar sig i serien, eftersom att det är mer men synbart att de 

personer som deltar genom att skriva och dela material de facto är fans; vilket i sig är en 

nödvändig premiss för att det insamlade materialet ska vara värt att undersöka när det handlar 

om fandomen kring Skam. Det går att argumentera kritiskt mot att deltagarna i forumet inte 

säkert behöver vara fans för att de är aktiva medlemmar i gruppen, men medlemmars aktivitet 
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i att kommentera, dela och göra inlägg signalerar ett agerande i praktiserande av fandom 

(Duffett 2013:257). Därför har jag valt att undersöka en grupp istället för exempelvis en 

podcast, där lyssnarna är mer passiva och inte uttrycker sin fandom på ett lika tydligt sätt. 

 

5. Metod 

 
Eftersom Skams fans till stor del finns representerade på sociala medier, där många är aktiva i 

diskussioner och praktiker som tar plats på digitala plattformar ämnades frågeställningarna att 

besvaras genom att utgå från ett netnografiskt metodförfarande, som kombinerades av en med 

en diskursanalys.  
 
5.1 Netnografi 

Kozinets (2010) har definierat netnografi som en specifik typ av etnografi som är anpassad 

och riktad till dagens datoriserade medieanvändande. Han menar att det är svårt att kunna 

porträttera och analysera fangrupper utan att titta på den digitala kommunikationen som sker i 

sociala sammanhang på nätet (Kozinets 2010:3). Detta går även i linje med hur Berg (2015) 

uttrycker vikten av sociala skeenden på nätet; i dagens samhälle kan digitala medier ses 

fungera som en definierande struktur i vårt samspel, eftersom deltagande på olika plattformar 

på Internet blivit en så pass integrerad del i människors vardagsliv (Berg 2015:19).  

        

Idag pågår diskussioner ständigt i ett stort antal nätgemenskaper, och genom att tolka den 

information som redan existerar i sociala flöden blir det således möjligt att analysera dem.  

Netnografi som metod har utvecklats för att förstå de världar som uppkommer i sådana 

gemenskaper, och har blivit ett erkänt sätt att undersöka såväl sociala relationer som 

identitetsskapande genom på grupper nätet (Kozinets 2010:1-2). Det centrala sättet att 

förvärva kunskap om en viss nätgemenskap är att samla data genom en observation (Kozinets 

2015:26). Därigenom kan man förstå former av vanor, regler och normer som en viss 

gemenskap konstitueras av (Berg 2015:42), vilket är målet med att undersöka den fandom 

som skapas kring Skam på Kosegruppa Sverige.  

 

I netnografiska undersökningar är det vanligt att göra intervjuer för att kunna inkludera 

gruppmedlemmars perspektiv på frågor, exempelvis i form av fokusgruppintervjuer. 

Eftersom jag i min undersökning utgår från arkivdata, vilket är material som samlats in från 
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sammanhang som ligger längre bak i tiden och som det inte längre förs en aktiv diskussion 

kring, har intervjuer inte bedömts som det lämpligaste tillvägagångssättet för att svara på 

frågeställningarna. Då frågorna snarare fokuserar på innehållet i gruppen än vad 

medlemmarna tycker och tänker kring fandom, har det netnografiska metodförfarandet 

istället baserats på fältanteckningar som regelbundet skrivits i ett separat dokument för att 

upptäcka mönster och teman. Fältanteckningar fungerar som ett stöd vid analyserandet av 

empirin, och kan ge forskaren en fördjupad bild av materialet (Berg 2015:118). På så sätt har 

netnografin som metodförfarande till största del fungerat som ett förhållningssätt till att följa 

samt samla in data på forumet, som sedan konkretiserats och systematiserats i analyskapitlet.  

 

5.2 Diskursanalys 

Inom alla typer av etnografisk forskning är det vanligt att använda sig av triangulering; att 

kombinera olika metoder med varandra för att kunna hitta mönster och svara på de uppställda 

frågorna (Ekström 2010:48). I och med att netnografi syftar till att kartlägga och skapa 

förståelser för sociala praktiker, idéer och språkbruk i en större kulturell kontext (Kozinets 

2010:25), blir diskursanalys ett relevant komplement. Jag har här tagit inspiration från 

Norman Fairclough (1992), som beskriver hur en diskurs reproduceras och förändras i sociala 

relationer där identiteter ständigt kan skapas och ändras. Han utgår där från en 

tredimensionell modell där textens egenskaper är kärnan, som sedan produceras och 

konsumeras i en diskursiv praktik vilken i sin tur är en del av en bredare social praktik 

(Fairclough 1992:73). I denna studie kan ett exempel på den diskursiva praktiken sägas vara 

kommunikationen som sker på Kosegruppa Sverige; hur texter där produceras och 

konsumeras. Facebookgruppen blir därmed en arena där denna diskursiva praktik kan utspela 

sig. Kommunikationen genom inläggen som publiceras, är kopplad till förväntningar om vad 

medlemmarna bör och inte bör göra - exempelvis använda gilla-funktionen och skriva inlägg 

och kommentera i positiva ordalag om Skam. Dessa förväntningar stärks även i 

beskrivningen av gruppen, där det står “Det er veldig viktig at man sprer mye kos, mye 

stemining..”; “Det är väldigt viktigt att sprida mycket mys och stämning”. Därigenom skapas 

en typ av social praktik, där inläggen som den diskursiva praktiken kan reproducera dessa 

förväntningar och således stärka identiteter i gemenskapen.   

 

Sett till textnivån, fästs stor vikt vid språkbruk i interaktioner. Där det blir centralt att studera 

sociala relationer och maktrelationer som uppstår (Winther Jørgensen & Phillips 2000:71). 

Genom att utgå från diskurser kring ett visst ämne, som exempelvis genus eller sexualitet, blir 
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det möjligt att undersöka hur skapandet av identiteter därigenom kan ske. Det finns alltid ett 

antal positioner kopplat till identitet som individer kan inta i en diskurs, vilket leder till 

förväntningar kring beteende och vad en person får och inte får säga (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:48). Identiteten som fan kopplas ofta ihop med beteenden som relaterar till 

besatthet (Hills 2002:ix), och om en person i en fangemenskap frångår den positiva och 

affirmativa diskussionen kring exempelvis en skådespelare i en serie, har den därmed 

överskridit gränsen för vad som anses vara ett normalt beteende inom diskursen fandom, och 

individens nya position inom diskursen kan exempelvis bli ett anti-fan eller kritiker. 

 

Analysen genomfördes i denna studie för att undersöka vilka diskurser som blir förverkligade 

textuellt då det performativa utövandet av fandom skedde i Kosegruppa Sverige genom olika 

fanpraktiker. Textanalys syftar till att ge förståelse kring de system och tecken som finns i ett 

material, där textbegreppet kan innefatta både skriven text i form av ord, ljud, symboler, 

bilder och materiella ting som uttrycker detta som exempelvis kläder. Det centrala blir att 

undersöka vad som händer i texten och hur den skapar betydelser (Ledin & Moberg 

2010:153-155). Vid varje kommunikativ händelse, som en publicering av en bild eller text, 

reproducerar eller ifrågasätter den rådande diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:76). Med tanke på den stora mängd data som kunde insamlas från Kosegruppa Sverige, 

blir diskursanalysen en metod för att mer djupgående analysera de teman och mönster som 

manifesterats genom den netnografiska undersökningen av empirin.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Det finns vissa forskningsetiska överväganden som bör tas ställning till vid en netnografisk 

analys. Som forskare är det viktigt att förstå att resultat som framkommer i en netnografisk 

studie kan skilja sig åt beroende på hur forskaren begreppsliggör Internet; exempelvis vilken 

plats det spelar i vardagslivet och till vilken grad man väljer att åtskilja digitala och materiella 

miljöer. Om man ser interaktion på digitala miljöer som en central del av människors 

vardagsliv, som därmed finns ingjutet och representerat i den vardagliga kommunikationen, 

kan ett resultat bli annorlunda jämfört med om man tolkar interaktion på Internet som en 

avskild form av kommunikation (Berg 2015:24). Många kvalitativa undersökningar berörs av 

den här typen problematik kring just tolkning av materialet och den möjliga svårigheten för 

en forskare att se perspektiv genom andra människors synvinklar när man undersöker hur en 

viss typ av miljö eller kultur är konstruerad. Detta har jag varit medveten om under studiens 

gång, och i denna studie valt att utgå från att medlemmarna i gruppen är unga fans som 
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dagligen bedriver delar av sitt umgänge på sociala medier. Kommunikationen på Kosegruppa 

Sverige anses i detta sammanhang därmed inte vara är nämnvärt väsensskild från hur de 

skulle pratat med varandra i ett fysiskt möte. Min utgångspunkt har alltså varit att 

begreppsliggöra interaktion på Facebook som ett forum för diskussion som vilket verkligt 

möte som helst, eftersom att medlemmarna har flertalet sätt till sitt förfogande att 

kommunicera sina åsikter med; så som text, bild, filmer, och gilla-markeringar. 

 

Ett annat etiskt ställningstagande som är betydelsefullt inom netnografisk forskning är 

anonymitet och skydd av medverkande individer. Vetenskapsrådet (2011) har satt upp 

rekommendationer kring hur studier som bygger på observationer av en viss miljö ska 

utföras, och där framhålls vikten av att skydda individer som ingår i en studie. Materialet som 

är inhämtat i denna undersökning har i samråd med dessa rekommendationer därför inte för 

avsikt att användas på något annat sätt än att presenteras i uppsatsen, och efternamnen och 

bilder på personer som delat inlägg och kommenterat har inte delgetts i resultatet eftersom att 

det inte är relevant för studien - dock går de att söka upp under de undersökta datumen om 

studien skulle göras om igen. Vetenskapsrådet rekommenderar att deltagare i en observation 

ska informeras om detta och skriftligen samtycka, men detta tillvägagångssätt har inte 

tillämpats i min studie. Dessa riktlinjer kan vara svåra att ta hänsyn till i studier som bedrivs 

på forum på Internet till skillnad mot traditionella etnografiska studier, och Vetenskapsrådet 

har heller ännu inte helt och hållet fastställt hur de här principerna ska fungera i dessa typer 

av netnografiska undersökningar (Berg 2015:128). I en studie om Kosegruppa Sverige, där 

medlemmarna i gruppen uppgår till omkring 19 000 personer, skulle det dessutom vara 

närapå omöjligt att säkerställa alla individers samtycke till medverkan. I och med att gruppen 

är tillgänglig för alla facebookanvändare att gå med i anser jag att den kan likställas med ett 

offentligt forum för diskussion, och kan inte kräva samma typ av samtycke till medverkan 

eftersom att allt publicerat innehåll på Facebook är synligt och delbart för alla användare.  

 

En annan anledning till varför jag som forskare i studien inte tillkännagivit mina motiv med 

att undersöka innehållet och fått medlemmarnas samtycke, är materialet inte sägas innehålla 

uppenbart känslig eller kontroversiell information. I fall där informationen som undersöks är 

av stötande natur eller tar upp åsikter som medlemmarna kanske inte skulle vara bekväma 

med att dela utanför en fangemenskap, blir det av ännu större vikt att låta medlemmarna veta 

om att inläggen som publiceras i text- och bildform kommer att användas i en vetenskaplig 

studie. Detta bedömde jag däremot inte vara fallet för innehållet i Kosegruppa Sverige. 
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Många av gruppmedlemmarna visar öppet sitt gillande för serien även på andra kanaler, och 

informationen kring exempelvis evenemang och försäljning av varor marknadsförs också 

brett och öppet på andra kanaler. I och med att medlemmarnas anonymitet tillvaratas genom 

att jag inte låter användarnas personliga uppgifter som fulla namn vara synligt i studien, 

bedömer jag det inte som relevant i denna kontext att samla in samtycke från medlemmarna.  

 

För att en kvalitativ studie ska kännetecknas av en hög validitet, vetenskaplig giltighet, krävs 

det att undersökningen som görs verkligen kan besvarar de uppsatta frågorna som studien 

menar att besvara (Bergström & Boréus 2012:41). Genom att underbygga studien med en 

utgångspunkt i relevant tidigare forskning samt att genomgående relatera till teoretiska 

perspektiv, blir kombinationen av ett netnografiskt tillvägagångssätt i kombination med en 

diskursanalys en bred grund för en vetenskapligt giltig analys. Det är däremot viktigt att 

förhålla sig kritisk till tolkningarna som dessa metodval leder till. Om studien skulle upprepas 

av en annan person är det inte säkert att utgången av studien skulle vara densamma, eftersom 

att forskarens egna värderingar riskerar att återspeglas i arbetet. Därför är det centralt att 

forskaren förhåller sig reflexivt till materialet och vara medveten om att tolkningar kan 

variera beroende på vem som utför undersökningen. Det går emellertid att se fördelar i att 

forskaren gör sina egna läsningar eftersom att det genom användandet av bestämda metoder 

och teorier kan skapas en ny och värdefull kunskap i området (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:112). Sammanfattningsvis har dessa insikter lett till att jag har varit medveten om 

problematiken kring subjektivitet i forskarrollen, och tagit ett reflexivt synsätt i beaktning när 

studien genomförts. 
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6. Resultat och analys 

 
Denna studies syfte är att undersöka hur fandom konstrueras och upprätthålls i Kosegruppa 

Sverige, och därutöver se hur identitetsskapande fungerar i utövandet av fandom. Resultatet 

av studien är disponerat genom att undersökningen analyseras utefter frågeställningarnas två 

centrala teman. Det första temat som tas upp är konstruerandet av fandom, som förklaras 

genom tre sätt som identifierats; egenproducerat material, utövande genom språk och attribut, 

samt kommersialisering av fandom. I det andra temat, identitetsskapande i praktiserande av 

fandom, presenteras utifrån intersektionella aspekter som genus, sexualitet och ålder.  
 

6.1 Konstruerande av fandom 

Kosegruppa Sverige med sina omkring 19 000 medlemmar kan ses fungera som gemensam 

plattform för att skapa och upprätthålla en svensk fandom kring Skam. Nätbaserade 

plattformar innebär att ett medienarrativ kan på ett enklare sätt kan spridas till människor och 

bli till objekt för fandom i en mycket hög takt (Duffett 2013:240; Bennett 2014:8). Dessa 

digitala miljöer har lett till att fans på ett kollektivt sätt kan aktivera sig och på så sätt utföra 

fanrelaterade handlingar (Duffett 2013: 242). Vid den netnografiska fältstudien av gruppen, 

kunde tre övergripande områden identifieras i vilka konstruerandet av fandom gjordes 

kontinuerligt; egenproducerat material, utövande genom språk och attribut och 

kommersialisering av fandom. Nedan presenteras dessa och illustreras med bilder.  

 

6.1.1 Egenproducerat material 

Kosegruppa Sverige möjliggör en plats för fans att posta egenproducerat material som andra 

kan gilla, kommentera och dela. Digitala plattformar har särskilt underlättat publiceringen 

och delandet av visuell fan art så som videos och redigeringar (Bennett 2014:8), vilket är 

något som inläggen på Kosegruppa Sverige tenderade att visa prov på. Något som var 

utstickande i de undersökta inläggen, var den stora mängden bilder som fansen hade skapat 

med tillhörande texter som anspelar på teman ur serien. Dessa kunde ofta ses benämna som 

“edits”; egna redigeringar baserat på bildmaterial som tagits ur serien i form av exempelvis 

skärmdumpar. Videos var en annan form av bilder som publicerats på gruppen. Fans 

skapande av visuellt material kan både ses som kommenterande och reflekterande till 

originalberättelsen, men denna praktik ses också kunna bidra till att skapa en starkare 

gruppkänsla i fangemenskapen (Jenkins 1992:248-249). I det undersökta materialet förekom 
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olika typer av rörligt material; både skapat av medlemmarna själva, men också delat från 

andra Skam-grupper på Facebook.  

 
Bild 1: Hyllning 

 

I egenproducerat innehåll blir det för fans en möjlighet att utvidga och variera teman i 

narrativet (Duffett 2013:171), vilket detta exempel illustrerar. En möjlig tolkning av texten 

kan vara att fansens liv fortsätter även efter seriens slut; i och med den positiva tonaliteten i 

kombinationen av dessa textrader skulle det kunna uppfattas som en påminnelse till de övriga 

medlemmarna om att livet sker just nu trots att serien är över.  

 

En annan redigering som publicerats på gruppen av en medlem är ett inlägg där karaktären 

Sana har flyttats ur sitt sammanhang och monterats in i en ny bild medan namnet kombinerats 

med Sanna Nielsen, SVT:s julvärd 2016. Detta är ytterligare ett exempel på hur serien kan 

leva vidare i andra former genom ett transmedialt berättande, och visar prov på hur fansens 

egen produktion kunde se ut. Grundläggande i definitionen av fandom är att fansen gör egna 

tolkningar av narrativet och sedan delar dessa i en social interaktion med andra fans (Jenkins 

2006:41), vilket bilden av Sana visar prov på. Detta inlägg kan ses vara ett uttryck för positiv 

yttring kring Skam, eftersom att SVT:s sändning på julen är välkänd drar en stor publik, och 

det faktum att en rollkaraktär sätts in i detta sammanhang blir därmed ett slags tecken för 

uppskattning. Det går dessutom att se en satirisk poäng i att det är karaktären som bär slöja 

och inte ser etniskt svensk ut som figurerar i en sådan traditionell post som julvärd, vilket 

historiskt sett inte är vanligt i denna typ av sändning. Detta är en vanlig strategi i material 

som produceras av fans; att kasta om rollfördelningen och sätta en karaktär i en situation som 

normalt sett skulle ligga långt utanför dennes sammanhang (Jenkins 1992: 162-173). På ett 

liknande sätt har även skaparen till videon i Bild 3 använt ett annat kulturellt sammanhang, 

I Bild 1 visas hur citateten “Alt er 

love”, “Allt är kärlek”, och “Livet er 

nå”, “Livet är nu” har klippts ihop till 

samma bild med en återkommande 

svart och gul grafik från serien. Bilden 

publicerades den 16:e december, 

samma dag som säsongsavslutningen, 

med den tillhörande bildtexten “Gjorde 

en fin bild för att hylla avslutet!!!”. 
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tv-serien Vänner, där och vävt in element som musik och klippningar som är klassiskt för den 

produktionen. Till skillnad mot Bild 2 tenderar rollerna dock att fortfarande spegla ett en tät 

grupp kompisar, vilket gör att de istället snarare kan ses anspela på likheten mellan dessa 

serier.  

 

        
 Bild 2: Sana Nielsen                     Bild 3: Vänner 
 

 

De här bilderna kan se utifrån begreppet intertextualitet; en text samspelar ständigt med 

tidigare och framtida andra texter som länkar i en kedja, där fraser eller ord kan ses upprepas 

från andra genrer eller texter (Ledin & Moberg 2010:155-156). I båda exempel har texterna, 

som i detta fall utgörs av en komposition av bilder och ord, skapats genom en hög grad av 

intertextualitet då tydliga kopplingar görs till andra personer och program. Här går det 

därmed att se hur fansen kan omorganisera teman från narrativet och därmed på ett kreativt 

sätt skapa egna tolkningar av berättelsen (Duffett 2013: 170-171), vilket bidrar till 

konstruerandet av fandom.  

 

Något som utmärkte sig i analysen av materialet, var att fansens egen produktion av Skam-

material inte enbart berörde digitala format i form av bilder och videos. Utöver dessa inlägg, 

kunde berättelsen ses leta sig in även i materiella yttringar där olika texter i form av fraser 

eller ord applicerats på flera olika fysiska ting. Några av de tydligaste exempel på detta var 

pepparkakshus, armband och tavlor (se Bild 4,5 och 6). Detta kan på samma sätt som 
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redigeringar gå att se som kreativa uttryck som Jenkins (1992) har beskrivit som att fans 

plundring av populärkulturen, där de genom att plocka ut texter ur berättelsen kan skapa egna 

versioner och bygga mening kring hur de förhåller sig till narrativet.  

 

    
Bild 4: Egenproducerade pepparkakshus        Bild 5: Egenproducerade armband 

   
Bild 6: Egenproducerad tavla    
 

6.1.2 Utövande genom språk och attribut 

Utöver att publicera egenproducerat material i både digital och materiell form, kan fandom i 

gruppen också ses konstrueras genom ett språkligt och fysiskt utövande. Fansen deltar i 

upprätthållandet av fandomen i den meningen att de talar, klär sig och imiterar roller ur 

berättelsen. Detta sågs framför allt vara tydligt i det genomgående norska språkbruket på 

Kosegruppa Sverige. Ord som ofta förekom i inläggen och kommentarerna var norska uttryck 
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som “drittsekk”, ungefär “skithög”; “kjæraste”, “pojkvän/flickvän”; “ass”, “alltså”. Något 

som förekom ett flertal gånger i det undersökta materialet var att medlemmar på Kosegruppa 

Sverige hade ändrat språk på mobilen till följd av att ha tittat på Skam. En medlem skrev i ett 

inlägg den 17:e december: “har norska som språk på mobilen och blir påmind om Skam 

precis hela tiden”, och samma dag lade en annan medlem ut en bild från en sms-konversation 

där det antyds att hen skrev “Hvis du undrer så har jeg endret spåk på telefonen”. Deltagande 

i form av språkliga uttryck gör att fans kan träda in i roller och bli en egen version av 

narrativet (Jenkins 2008:154-155), och i det språkliga uttrycket i detta fall kan i detta fall inte 

endast ses vara enstaka ord utan att texter skrivs på norska istället för svenska. I materialet 

var det utmärkande hur en del medlemmar positionerade sig inom detta; i flera inlägg visade 

fansen en stor medvetenhet kring användandet av norska. I ett fall kunde de ses bekräfta 

varandra i detta utövande och få positiva kommentarer kring det (se Bild 7), och i ett annat 

inlägg kopplades även språkbruket ihop med kärleken till serien, och antyder att det norska 

språkbruket ledde till att hen upplever sig som en “professional fan girl” (se Bild 8).  

 

      
Bild 7: Pratar norska           Bild 8: Skriver på norska 
 

Ett utmärkande drag i texterna skrivna på norska, var att frasen “alt er love”, “allt är kärlek”, 

genomgående i materialet kunde ses figurera särskilt ofta. Den är inte påhittad av fansen, utan 

framtagen av seriens skapare som visat den i samband med flera avsnitt. Medlemmarna i 

Kosegruppa använder denna sägning som en sägning som dyker upp i ett flertal kontexter - 

både i materialet som fansen själva producerat (se exempel i 6.1.1, Bild 5, 6 och 7), men 

också i kommentarer till varandras inlägg som ett uttryck för uppskattning. Utöver att frasen 

fungerar som en citering av narrativet, vilket är en typ av deltagande som skapar nöje och 
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gemenskap hos fansen (Duffett 2013:178-179), kan sägningen också ses konnotera positiva 

associationer till innehållet. Eftersom att varje positiv kommunikativ handling har förmågan 

att reproducera en rådande diskursordning (Winther Jørgensen & Phillips 2000:76), skulle det 

vara möjligt att tolka det relativt omfattande användandet av detta uttryck som att beundran 

och fixeringen vid narrativet återskapas och späder på fansens positiva inställning till serien. 

 

Fansen kunde också ses delta i fandomen på ett fysiskt plan. Det förekom flera inlägg där 

medlemmarna lade ut inbjudningar till evenemang som fester och frågesportskvällar som 

anordnades i städer över hela landet. Dessa hade namn som “Kosegruppa presents: SKAM 

FEST”, “Skam-quiz med Quizidillas på Yaki-Da” och “Skamfest 8 mars - En hyllning till 

tjejgänget”. Dessa inbjudningar var öppna och därmed fria för alla medlemmar i gruppen att 

tacka ja till och närvara på. En gemenskap av fans, som i detta fall kunde ses röra fysiska 

sammankomster där fans kunde samlas och umgås, är en typ av deltagande som kan fungera 

inspirerande och inkluderade för en grupp inom fandom (Zubernis & Larsen 2012:9). 

Intresset för dessa sammankomster verkade vara stort eftersom att nya inbjudningar till 

uppföljande events också delades i gruppen, som “Kosegruppa presents: SKAM FEST 2”.  

 
Bland inläggen fanns även exempel på hur 

fansens deltagande tog sig uttryck i form av 

kläder och stil. I Bild 9 syns hur en tjej 

imiterar rollkaraktären Noora genom typiska 

utseendemässiga attribut som blont hår, rött 

läppstift och en höghalsad tröja. Inlägget 

kommenteras dessutom på norska; “klær opp 

med til noora”, “klär upp mig till Noora”. 

Detta kan illustrera hur olika fanpraktiker 

inom deltagande konstituerar varandra - 

medlemmen använder sig både av ett 

språkligt uttryck genom att skriva på norska, 

och gör anspråk på att personifiera en 

karaktär ur serien genom fysiska attribut. 

Genom att härma karaktärers kostym på detta 

sätt, är det möjligt att som fan att agera ut 

sina egna fantasier som om hon vore en del 

av narrativet (Jenkins 2008:154-155).  
 

Bild 9: Noora 
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6.1.3 Kommersialisering av fandom  

Ett tredje fenomen som var utmärkande i konstruerandet av fandom på Kosegruppa Sverige, 

var hur varor som anspelade på serien efterfrågades och såldes på gruppen. Att köpa och 

samla objekt kan vara ett sätt att visa ett stort engagemang och uppskattning inom fandom 

(Duffett 2013:178-179), men ett utpräglat systematiskt samlande av objekt kring Skam kunde 

inte ses förekomma nämnvärt i inläggen på Kosegruppa. Däremot kunde ett intresse att skaffa 

Skamrelaterat material hos medlemmarna märkas gällande främst främst två typer av saker - 

tröjor och affischer där tryck där ord, fraser och bilder symboliserade olika teman från serien.  

 

  Bild 10: Försäljning av affisch 
     

Flera inlägg där fansen uttrycker önskan om att köpa tröjor med namn på grupper eller 

karaktärer ur serien gick också att se i gruppen (se Bild 11 och 12). Medan det är rimligt att 

iaktta försiktighet gällande att göra allt för stora tolkningar med tanke på den begränsade 

tidsperioden för inläggen på gruppen, går det ändå att se en tendens kring att flera 

medlemmar uppvisade ett köpstarkt beteende kring produkter som manifesterar teman i 

Skam.  

Ett exempel kunde ses vara en medlem som 

sålde egentillverkade affischer med 

karaktärer tolkade som motiv, där pris och 

tillvägagångssätt för köp stod angivet i 

inlägget. Jenkins (1992) beskriver hur 

egenproducerat material relaterat till 

fandom i vissa fall kan göra försäljning av 

denna typ av produkter kan bli en inkomst-

källa för tillverkaren (Jenkins 1992: 

49-50). Fans är extremt lojala och har en 

stark vilja att visa sitt stöd för omvärlden 

till exempelvis en viss karaktär (Seregina 

& Shouten 2016:111), och detta gick det att 

se tendenser kring även i Kosegruppa 

Sverige eftersom att den här medlemmen 

publicerat ett flertal liknande inlägg med 

annonser kring affischer med andra 

liknande motiv, och efterfrågan var stor.  
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Bild 11: Tröjor 1    Bild 12: Tröjor 2            

 

 
  Bild 13: Bakgrundsbilder 

   

Bakgrundsbilderna är exempel på hur fans med hjälp av digitala medier också praktisera ett 

samlande av varor online i form av bilder eller webbplatser (Duffett 2013:180). I en yngre 

generation som ständigt brukar sina mobiltelefoner, kan detta ses som en betydelsefull 

praktik, eftersom att konsumtionen av material som är relaterat till serien på detta sätt kan bli 

En ytterligare form av samlande som också 

kunde upptäckas i fansens anskaffning av 

material relaterat till serien var så kallade 

“lock screens”; bilder som går att använda 

som bakgrund på mobiltelefoner. Det 

förekom inlägg där fans dels delade med 

sig av bakgrundsbilder de själva hade, och 

samtidigt visade ett intresse att utöka dessa 

genom att efterlysa andras bilder. Dessa 

står utanför den kommersiella delen av 

köpande och säljande av varor - i och med 

sitt digitala format kunde dessa istället ses 

delas mellan medlemmarna. 
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integrerat i en vardaglig mediekonsumtion och inte enbart begränsas till fysiska ting.  

 

6.2 Identitetsskapande i praktiserande av fandom 

I de praktiker av fandom som var utmärkande i Kosegruppa Sverige; fansen egen produktion 

av material, språkligt och fysiskt utövande samt kommersialisering i form av köpande och 

säljande av varor, blir det intressant att studera hur detta kan bidra till att skapa identiteter 

bland fansen. Kosegruppa Sverige en grupp där bara medlemmar kan se inläggen och 

diskussionerna som förs, vilket kan tala för att denna gemenskap blir en plats där fansen 

känner sig tryggare i att uttrycka sig själva. En plattform där bara likasinnade är involverade, 

kan ses bli en effektiv yta för att utforska och tänja på normer och identiteter (Zubernis & 

Larsen 2012:117). Detta kunde upptäckas i facebookgruppen genom diskurser rörande 

intersektionella perspektiv rörande främst sexualitet, genus och ålder. 

 

I fansens egen produktion gick det att utläsa ett mönster kring hur heteronormativitet 

tenderade att ifrågasattas, särskilt i avseende av det ofta avbildade paret Isak och Even, 

tillsammans förkortat Evak, från serien. I ett inlägg publicerades en redigering av en två 

bilder på två av seriens manliga rollkaraktärer som porträtterades i en intim situation med 

ansiktena nära varandra och ögonen slutna, med en stor text som klistrats över dem som löd 

“du er ikke alene”; “du är inte ensam”. I en liknande redigering på samma tema gjord av en 

annan medlem, syntes samma karaktärer kyssa varandra under en rad inklistrade rosa 

blommor med den återkommande texten “alt er love”; “allt är kärlek”.  

 

    
Bild 14: Kärleksredigering 1                     Bild 15: Kärleksredigering 2 
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Båda inlägg fick ett stort antal gilla- och älska-markeringar från andra medlemmar i gruppen. 

Utöver att den performativa handlingen i att skapa dessa inlägg, gör texterna att 

medlemmarna indirekt positioner sig genom textinnehållet. “Du är inte ensam” går att tolka 

som en inkluderande och tillåtande ton gentemot icke-heterosexuella, och “allt är kärlek” kan 

ihop med bilden på två killar som kysser varandra möjligen uppfattas som upplysande i 

textens framhållande av att kärlek mellan alla kön är riktig. Inom fandom har homosexualitet 

liksom andra minoritetsgrupper varit marginaliserat och ofta förpassat till enskilda forum som 

enbart engagerat en homosexuell publik (se exempelvis Jenkins, Henry 1995: Out of the 

Closet in and into the Universe), men i Kosegruppa Sverige kunde flera inlägg visa tendenser 

kring att fansens syn på homosexualitet var accepterande. I och med att den tredje säsongen 

av Skam till stor del kretsade kring Isak och Even som par, finns det anledning att tro att 

intresset för att följa, diskutera och inkorporera homosexuella relationer i utövandet av 

fandom som exempelvis fansens produktion av material, dessutom var förhöjt just i den 

tidsperiod som materialet följdes, vilket är viktigt att ta hänsyn till i en analys av detta slag. 
 

Något som var utmärkande i materialet var hur en relativt liten del av fanpratikerna som 

förekom i inläggen, kunde ses identifiera de unga, kvinnliga fansen som trånande och starkt 

känslomässigt engagerade i en manlig karaktär. Den delen av identiteten som “fangirl” som 

syftar kring just en besatthet av en manlig celebritet (Zubernis & Larsen 2012:59-60), var inte 

ett tydligt inslag i Kosegruppa Sverige under den tid som diskussionerna i gruppen följdes. 

Vad som snarare förekom oftare inom temat romans och kärlek, var så kallat “shippande” av 

karaktärer. Det är en praktik som härstammat från engelskans “relationship”, och går ut på att 

fansen uttrycker vilka karaktärer som enligt dem utgör det ultimata paret i berättelsen 

(Zubernis & Larsen 2013:131). Fans som är aktiva inom detta benämns som “shippers”, och 

de har ett stort intresse av att följa och diskutera de romantiska motgångar och framgångar 

som karaktärerna utsätts för. Detta fenomen dök upp flera gånger i gruppen; både genom 

redigeringar (se Bild 14 och Bild 15), på annat egenproducerat material (se 6.1.1 Bild 5) och 

på varor som köptes och såldes på gruppen (se 6.1.3 Bild 11 och 12). Även i enstaka inlägg 

som inte berörde en viss fanpraktik gick detta att se genom kommenterar som “Shippar Noora 

och Eva ass”, och ihopsättningar av karaktärers namn som Even och Isak - Evak och Noora 

och Willhelm - Noorhelm. Inom tidigare forskning kring shippers ansågs detta vara en typisk 

kvinnlig praktik, kanske särskilt rörande yngre kvinnor eftersom de inom fandom ofta 
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porträtterats som mer romantiskt och exempelvis förväntas drömma om giftermål (Zubernis 

& Larsen 2012:60-66). Majoriteten av inläggen i Kosegruppa Sverige gällande shippande och 

diskussioner kring seriens romantiska teman var skrivna av kvinnor, men samtidigt ska det 

poängteras att även manliga fans fanns representerade i denna praktik. Medan det inte går att 

tolka som ett fullständigt bevis, kan detta ändå ses som en indikation på att klassiska 

kvinnliga identitetsskapande teman som kärlek och romantik inte endast förbehålls kvinnor i 

denna fangemenskap; de manliga fansen kunde i detta exempel också ses vara involverade 

och genusdiskursen i detta avseende utmanas och ifrågasätts.  
  

 
Bild 16: Läppstift 

 

Inom feministisk forskning beskrivs hur genus är något som konstrueras genom socialt 

förvärvade egenskaper (Tollin & Törnqvist 2014:145), och där en kvinna därigenom får lära 

sig vikten av att bli åtrådd av män (Tollin & Törnqvist 2014:64). Utseendemässiga attribut 

som läppstift kan framgå som ett exempel på hur genusdiskurser här kan skapas; medlemmen 

som gjorde inlägget ville förbättra sitt utseende och söker efter sätt att göra det. Samtidigt är 

det starkt förknippat till konsumtionsmönster i deras fandom; de vill efterlikna en karaktär de 

Medan kvinnornas idoliserande och besatthet 

av män på ett sexuellt plan inte var så tydligt 

i Kosegruppa Sverige, kunde däremot en 

fixering kring kvinnliga rollkaraktärer ses 

vara mer framträdande inom ramarna för att 

efterlikna skådespelarna från serien. I 6.1.2 

Bild 9 går exempelvis att se hur detta görs 

genom ett försök att kopiera en karaktärs stil 

och utseende, där det fan som lade upp 

bilden dessutom poserar på ett sätt som kan 

tolkas som klassiskt kvinnligt med handen i 

sitt hår och hela överkroppen synlig. Ett 

annat kvinnligt fan skrev den 17:e december i 

ett inlägg med texten: “Vet någon vilka 

läppstift tjejerna använder??? Typ har en lista 

över dem eller så”, och fick många 

kommentarer kring spekulationer om smink 

som användes i serien. 
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beundrar genom att köpa samma produkter. Seregina och Shouten (2017) har i sin forskning 

beskrivit hur preferenser som individer tar till sig genom fandom, kan göra att fansen föredrar 

specifika varumärken som kan ses förekomma i relation till kända personer inom ett visst 

narrativ. Detta kan Bild 16 ses vara ett exempel på; fansen tipsar varandra om vilket märke på 

läppstift en rollkaraktär använder, och delar också en länk där inköpsställen på ytterligare 

utseendemässiga attribut kunde hittas. 

 

Skam har en ung publik, vilket skulle kunna härledas till att serien kretsar kring livet hos 

gymnasieungdomar. I denna studie har åldern på Kosegruppa Sveriges medlemmar inte 

definierats på förhand eftersom att fokus har legat på att följa och tolka innehållet i gruppen 

snarare än medlemmarnas profiler, men i vissa fall framkom fansens ålder genom att de 

själva skrev ut den i inlägg som publicerades.  

 

 

I ett inlägg skrev en kvinna ”Jag är 31 år 

gammal, och har suttit och gråtit som ett barn 

under de två senaste avsnitten… ” Seriens 

karaktärer är betydligt yngre än vad hon är, 

vilket blir särskilt intressant att tolka utifrån 

teorier kring äldre kvinnor och fandom. 

Skambeläggande av äldre kvinnor som 

uttryckt uppskattning och gillande kring 

rollkaraktärer som är betydligt yngre kan ses 

vara tabubelagd och skamfylld eftersom det 

anses ligga under kvinnans mognadsnivå, till 

skillnad från om unga tjejer uttrycker samma 

beundran och då istället ofta uppfattats som 

rara och gulliga i samma fandom (Zubernis 

& Larsen 2012:60-66). I inlägget skrivet av 

den 31-åriga kvinnan syftar hon inte 

uttryckligen om seriens unga män och blir 

därför inte det ett helt likvärdigt exempel, 

men då berättelsen endast kretsar kring 

ungdomar som är hälften så unga som hon, 

blir det intressant hur andra fans inte visar 

några tecken på skambeläggande utan endast 

stödjer och uppmuntrar hennes uppskattning.  
Bild 17: Äldre kvinna i fandom 
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Texten som hon skrivit kan visa hur en plattform där endast fans är involverade blir en 

accepterande och tillåtande sfär där fler åsikter accepteras. I andra sammanhang som inte 

enbart konstitueras av andra fans, skulle eventuellt mognadsnivån i och med åldern tas större 

hänsyn till; kanske skulle hon stämplas som för gammal att visa en stor uppskattning mot en 

berättelse som icke-fans skulle kunna avfärda som ungdomsserie. Det går därför att se 

tendenser kring hur en grupp där fans samlas är en trygg plats att utforska sin identitet som 

fan eftersom att klimatet är mer tillåtande (Zubernis & Larsen 2012:68). Det är en plats som 

kan erbjuda en känsla av tillhörighet och validering av andra fans (Zubernis & Larsen 2012: 

130), vilket här ger möjligheter till att utmana den rådande ålderdiskursen av seriens publik 

och fans. 

 

Något som inte kunde ses vara förekommande i materialet som undersöktes, var inlägg som 

var skriva av äldre personer som var män. Sett ur ett intersektionellt perspektiv, skulle det 

varit givande att kunna jämföra inlägg som publicerats av en man av hög ålder som 

exempelvis ”shippar” karaktärer som är betydligt yngre, kommenterar utseende eller 

uttrycker en vilja att delta i evenemang som Skam-fester eller andra fysiska sammankomster. 

I och med att kvinnor traditionellt sett varit mer involverade i fandom kring tv och serier än 

vad män har, hade det i sig gått att tolka en äldre mans medverkan i denna typ av fan-forum 

som normbrytande. På en trygg och säker plats som detta forum med exemplet i Bild 17 

visade prov på att utgöra sig av, går det dock att ifrågasätta huruvida en kombination av dessa 

intersektionella perspektiv hade accepterats av gruppen på samma sätt. Eftersom att 

maktbalansen inom intersektionalitet görs av processer som tillsammans skapar 

samhällsstrukturer av över- och underordning (de los Reyes & Mulinari 2005:16), skulle en 

äldre, heterosexuell man med kunna beskrivas som överordnad – men i relation till identiteten 

som fan och att passa in i den diskursiva praktiken som kommunikationen på Kosegruppa 

Sverige utgörs av, hade eventuellt denna maktordning inte kunna ses vara lika framträdande. 

Eftersom förekomsten av denna typ av material inte kunde påträffas i denna studie, skulle det 

vara betydelsefullt att studera i ett annat forskningssammanhang (se 7.1 Förslag till vidare 

forskning).  
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7. Slutdiskussion  

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur facebookgruppen Kosegruppa Svergie 

användes av Skams fans för att konstruera och upprätthålla en fandom, samt att studera hur 

identitetsskapande kunde ske i utövandet av fandom på gruppen.  

 

Sett till studiens forskningsproblem, syfte och teoretiska ramverk kunde Skams fandom 

konstateras konstrueras genom tre övergripande praktiker som tog sig i uttryck på gruppen. 

För det första publicerade fansen en stor mängd egenproducerat material som varierade 

mellan digital format som redigeringar, bilder och videos, samt materiella saker som 

affischer, tavlor och armband. För det andra förekom inlägg då de visade hur de deltar aktivt i 

sin fandom genom språkbruk; så som att använda citat och termer på norska, samt genom 

fysiska attribut som kläder och smink. Vidare fanns det på gruppen även inbjudningar till 

evenemang i olika delar av landet där fansen kunde samlas på fester och sammankomster och 

ges möjlighet till att delta aktivt i en gemenskap utanför den digitala plattformen på 

Kosegruppa Sverige. På ett tredje plan kunde fandom också ses konstrueras på gruppen 

genom en kommersialisering av varor, och en möjlighet för fansen att köpa och sälja 

produkter relaterat till serien vilket därmed kunde ses bli ett sätt för att insamla saker för att 

kunna visa sin entusiasm kring Skam till omvärlden.   

 

Samspelet mellan produktionen, kommersialiseringen och fysiska och språkliga deltagandet 

var både framträdande och betydande för varandras existens. En affisch skapades av ett fan, 

där ett citat med ord på norska användes för att sedan säljas i gruppen till ett annat fan kan ses 

som ett exempel på det. Flera olika grepp inom dessa praktiker kombinerades genomgående; 

fansen kunde pussla ihop nya sätt på hur seriens narrativ skulle se ut, dela det med 

likasinnade och skapa en starkare gemenskap - vilket är nyckeln för att en fandom ska kunna 

upprätthållas. Konstruerandet av Skams fandom faciliterades av att alla dessa sätt att uttrycka 

dedikation, uppskattning och entusiasm kunde samlas på en och samma plattform och 

därigenom engagera alla 19 000 medlemmar i sökandet efter att ut mer av berättelsen.  

 

Genom att de ovan nämnda tre praktikerna utfördes genom redan publicerade texter på en 

sida, gick det även att hitta mönster i hur olika typer av intersektionellt identitetsskapande 

kunde manifesteras. Diskurser kring genus, sexualitet och i viss mån även ålder kunde ses 
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vara särskilt framträdande. Medan det är viktigt att poängtera att studien inte gjorde anspråk 

på att titta på varje enskilt fans profil på Facebook och därmed helt kunde säkerställa att 

gruppen mestadels utgjordes av unga personer, är detta dock seriens huvudsakliga målgrupp. 

Genom den omfattande netnografiska fördjupningen i materialet fann jag tydliga tecken på att 

individerna var av ung ålder och dessutom övervägande av kvinnligt kön. Därför var det 

intressant hur en traditionell syn på en “fan girl” som en ung, heterosexuell tjej som på ett 

hysteriskt sätt trånade efter en manlig karaktär eller celebritet inte framkom särskilt ofta, utan 

typiskt kvinnligt kodade egenskaper hittades istället rörande ett återkommande tema kring 

romantik och kärlek, samt genom utseendemässiga, klassiskt feminina attribut som smink och 

kläder. Den fixering och besatthet som ofta beskrivs som essentiella delar av fandom 

tenderade i detta fall att snarare beröra en vilja att se ut som och vara den kvinnliga 

karaktären, än att få vara ihop med den manliga karaktären. Detta går visserligen fortfarande 

att se kritiskt i relation till teorier kring att den manliga blicken har betydelse i det att kvinnor 

förväntas vara åtrådda av män (Mulvey, 1992), som att de ska använda produkter för att se 

bättre ut. Inom fandom kan det dock bli en otydlig gränsdragning att göra mellan att klä ut sig 

och klä upp sig - vill fansen använda utseendemässiga attribut för att se bättre ut eller enbart 

för att efterlikna sin favoritkaraktär, eller är det en kombination av båda? Utifrån denna 

premiss anser jag att det är svårt att avgöra hur denna typ av genusdiskurs kan diskuteras och 

appliceras i det här sammanhanget.  

 

Kosegruppa Sverige kunde även visa prov på att vara en trygg zon där flera i vissa fall 

stigmatiserade åsikter kunde få uttryckas och minoritetsgrupper välkomnades och 

uppskattades; som att en äldre kvinna uppskattade en serie som kunde antas vara under 

hennes mognadsgrad, och att homosexuella relationer mellan en variation av seriens 

karaktärer behandlades utan några som helst upptäckta negativa kommentarer. Den 

diskursiva praktiken i denna undersökning, interaktionen mellan medlemmarna på 

facebookgruppen, var i mångt och mycket oerhört tillåtande gällande dessa teman. I en tid 

med ett hårt medieklimat där det är lätt för individer att verka mer anonymt på Internet än i 

faktiska möten mellan människor, blir det utifrån dessa exempel anmärkningsvärt hur fandom 

på en digital plattform fungerar som en så pass stark och säker gemenskap att normkritiska 

värderingar får ta plats och till och med hyllas.  

 

Det som Jenkins (1992) beskriver som en deltagarkultur; att producenterna respektive 

konsumenterna av en medieprodukt smälter samman och dessa aktörer blir allt svårare att 
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urskilja, blev genom denna studie ett begrepp som i hög grad gick att relatera till fandom 

kring Skam. Digitala medier har förenklat sättet som all typ av information kan spridas på, 

inklusive marknadsföring för olika medieproduktioner och produkter som hör därtill. Vad 

som blev utmärkande i att undersöka en så stark och engagerad fangemenskap som 

Kosegruppa Sverige, var hur fandom i sig kunde ses bli något utav en katalysator för att 

lyckas tränga sig igenom samtidens allt tätare mediebrus och göra så att berättelsen verkligen 

når fram – men också återskapas på nytt i andra former. Det är inte svårt att förstå varför 

skaparna till Skam knappt har behövt göra någon reklam för serien sett till fansens konstanta 

aktivitet på de här typerna av plattformar; dedikationen och uppskattningen som de uppvisar 

är beundransvärd. Så fort någon medlem publicerade ett inlägg som deklarerade att hen hade 

bytt språket på sin mobil från svenska till norska, visade upp sina nya kläder med Skam-tryck 

eller berömda citat från serien skrivna på allt ifrån pepparkakshus till armband, överöstes den 

med gilla-markeringar och glada kommentarer. Det går att dra en liknelse till en positiv 

spiral, där ju mer fandom praktiseras, desto fler ser likasinnade personers brinnande intresse 

och tar efter det själva som en ytterst effektiv form av personlig marknadsföring. På så sätt 

kan en fandom växa och bli en mäktig faktor för producentaktörer att räkna med. Jag vill 

således argumentera för att fandom blir en nödvändig förlängning av tv-bolagens sändningar 

eftersom att fansen utöver att endast passivt konsumera berättelsen även blir viktiga aktörer 

som producenter. I och med att de skapar alternativa tolkningar av narrativet, kan de genom 

sociala medier uppfinna nya sätt att engagera och aktivera en publik på såväl online och 

offline; en publik som idag är svår att nå i det oändliga antal budskap som media dagligen 

kanaliserar. Avslutningsvis bör fandom alltså förstås som en kraft och ett verktyg som har en 

förmåga att skapa intresse, opinion och makt i ett svårgenomträngligt medielandskap. 
 

 7.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie avsåg att undersöka texter som redan var publicerade på facebookgruppen 

sedan tidigare, och därför passade en diskursanalytisk metod som komplement till den 

netnografiska. Det hade däremot varit betydelsefullt att fördjupa de netnografiska metoden 

och tillämpa intervjuer med fans, där deras perspektiv kunnat tydliggöras ytterligare. På det 

sättet hade en frågeställning rörande hur identitet skapas troligen kunna besvaras mer 

djupgående och nya perspektiv skulle kunna belysas; finns det exempelvis fans som är äldre 

och av manlig kön, och hur uppfattar de sin plats i denna typ av fandom? Vidare hade det 

även varit intressant att undersöka en fandom i en annan genre för att jämföra skillnader. 
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