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Abstract 

Title: Are you kidding me asshole? - A discourse analysis of the Swedish press articles 

regarding the TV series Skam during the winter of 2016-2017. 

 

The purpose of the study is to examine how the image of the TV series Skam was constructed 

in the Swedish press during the winter of 2016-2017, with a focus on how Skam’s importance 

for individuals and society was expressed in the texts. To analyze how the discourse of Skam 

was constructed in the Swedish press, a discourse theoretical perspective based on Ernesto 

Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory was used, along with various theories of the 

media, the audience's production of meaning and pleasure, realism and psychology of 

religion. Different discursive tools from Laclau and Mouffe’s conceptual world are put into 

practice during the analysis part. Metaphors are also used as a method to understand and 

analyze the material.  

 

In the analysis of the media discourse of Skam, four main themes emerged in the analyzed 

texts; Realism, identification, moralism and Norway and the Norwegian language. The 

discourse of realism raised the question whether Skam is realistic or not, and whether it is 

possible to understand teenagers by watching the series. The discourse of identification 

included questions like; whether participants could identify with the characters and situations 

in Skam or not, often from a nostalgic point of view. The discourse of moralism focused 

much on the different characters in the series and how they acted, or were portrayed. Topics 

such as feminism and homosexuality were discussed, along with other things. The discourse 

of Norway and the Norwegian language was a lot about the Swedish relations with Norway 

and the Norwegian language spoken in Skam. The discourse was very homogenous and 

notably it concerned the phenomena that Swedes have begun to speak Norwegian, and 

Swedish people creates a closeness and understanding of Norway and the Norwegians 

through the tv-series.  

 

Skam was also constructed as something sacred that brings people together, in discussions as 

well as in cultural identity. A great majority of the texts discussed however adults should 

watch the tv-series or not. 
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1. Inledning 

Den första december 2016 är en speciell dag i den svenska populärkulturella 

historieskrivningen. Den norska tv-serien Skams första säsong släpps i sin helhet på SVT Play 

och i artikeln ”Nu sänds succéserien Skam i SVT” som publiceras i Dagens ETC samma dag 

frågar skribenten sig om samma ”Skamfeber” som drabbat Norge och Danmark nu kommer 

att drabba Sverige (Dagens ETC). Många svenskar har redan hittat serien på det norska public 

servicebolaget NRK:s playsida, men det är nu intresset exploderar. Den nästkommande 

månaden är det svårt att se att någon annan tv-serie, tv-program eller film över huvud taget 

kommit ut på marknaden (ett tecken på det här är att när denna studie genomfördes hördes 

personer diskutera Skam vid kringliggande bord). Skam slår sedermera rekordet för SVT Play 

i antal visningar den 14 januari 2017 med över 20 miljoner uppspelningar (www.svt.se), SVT 

Play hade då precis firat sitt tioårsjubileum (www.svt.se).  I serien får tittaren följa några 

norska gymnasieungdomar i deras vardag. Kärleksproblem och festande är huvudteman och 

tittarens vokabulär utökas med ord som drittsekk, sjalu och russebuss. Serien hyllas bland 

annat för att den känns trovärdig och verklighetsliknande och ses inte bara av 

gymnasieungdomar, utan av människor i alla åldrar.  

 

Sveriges ambassad i Norge skriver på sin hemsida att intresset för och kunskap om det 

svenska kultur- och samhällslivet är betydande i Norge, större än det svenska intresset för 

norsk dito och att de svenska musikerna Carl Michael Bellman, Evert Taube, Cornelis 

Vreeswijk och Ulf Lundell är lika uppskattade i Sverige som i Norge 

(www.swedenabroad.com). Under 2016 gjorde Norges ambassad i Sverige tillsammans med 

Novus en undersökning om svenskarnas kunskap om norsk kultur. Av de 1000 personer som 

tillfrågades kunde 55 % inte komma på en enda norsk kulturpersonlighet 

(www.sverigesradio.se). Skams popularitet får ses som ett trendbrott när det gäller 

konsumtionen av norsk kultur hos det svenska folket, även om exempelvis de norska 

författarna Karl Ove Knausgård och Jo Nesbø nått stora framgångar i Sverige. 

 

När diskussionen kring olika ämnen konstrueras har medierna ofta rollen som dirigent över 

allmänhetens tyckande. Medierna dirigerar allmänheten runt det som kan och får sägas och 

har nyckeln till människornas uppmärksamhet (Nord & Strömbäck 2012: 13). De flesta 

medieföretagen erkänner själva att de har betydelse för hur samhällsdebatten ser ut (Nord & 

Strömbäck 2012: 33) och detta gäller även för den kulturella motsvarigheten. 

http://www.svt.se/
http://www.swedenabroad.com/
http://www.sverigesradio.se/
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Dagens Sverige går att beskriva som ett välutvecklat informationssamhälle, där en stor del av 

vår vakna tid ägnas åt att ta in texter och bilder – allt mer från internet. I undersökningen 

Svenskarna och internet 2016 går det bland annat att läsa att fyra av fem svenskar har 

“smarta” mobiler som används till internetsurfning, till skillnad mot en av fem för sex år 

sedan (Davidsson och Findahl 2017: 16-17). Tiden som svenskarna lägger på de traditionella 

medierna tidningar, tv och radio är dock fortfarande större än den tid som läggs ned på dess 

webbversioner. Svensken ägnar i genomsnitt 2 timmar och 24 minuter i veckan med att läsa 

fysiska dagstidnigar och 1 timme och 42 minuter med att läsa dagstidningar på internet 

(Davidsson och Findahl 2017: 91).  

 

Mellan den 1 december 2016 och den 23 januari 2017 publicerades knappt 300 texter om 

Skam i svensk tryckt press, det framkom efter en genomsökning i mediearkivet Retrievers 

databas. Mot bakgrund av detta finns det anledning att undersöka vad som skrivits i de 

svenska dagstidningarna om tv-serien Skam. Om nu medierna har tillgång till människornas 

uppmärksamhet – vad är det då som de uppmärksammar?  

 

Tanken är att få en klarhet i varför den svenska pressen tycker att Skam är viktigt. För att få 

klarhet i det måste vi urskilja vilka frågor det är som pressen tycker är aktuella att diskutera 

när det gäller Skam. Vad var det som skrevs? Vilka åsikter fick komma till tals? Vilka 

identiteter framställdes och hur diskuterades dessa i relation till Skam? Vilka olika diskurser 

framträdde? Den här studien inriktas på de texter som skrevs och den offentliga debatt som 

uppkom i den svenska pressen under Skams första tid som serie i Sverige.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur bilden av tv-serien Skam konstruerades i svensk press 

under vintern 2016-2017, med fokus på hur Skams betydelse för individer och samhälle kom 

till uttryck i texterna. 

 

För att ringa in hur bilden av tv-serien Skam konstruerades i den svenska pressen har följande 

frågeställningar formulerats: 

 Vilka teman förekommer i tidningstexterna om Skam? 

 Vilka aktörer är aktiva, och hur manifesteras identiteter i texterna? 

 Vad säger texterna om populärkulturens (i det här fallet Skam) betydelse för dagens 

samhälle? 
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2. Tidigare forskning och teori 

I kapitlets första del presenteras tidigare studier som genomförts på andra debatter om 

populärkulturella fenomen, samt tidigare användarstudier som gjorts på konsumenters relation 

till de tv-serier de tittar på. I andra delen presenteras de teoretiska perspektiv som används i 

analysen av studiens material. 

 

2.1 Tidigare mediala debatter om populärkulturella fenomen 

Kirsten Drotner har forskat kring tidigare mediala debatter. Enligt hennes studier uppkommer 

offentliga debatter om sociala och kulturella normer varje gång ett nytt medium introduceras. 

Hon nämner detta som mediepanik. Enligt henne syftar dessa debatter till att utmana, 

överväga och möjligen förändra rådande normer. Hennes studier har också visat att debatterna 

präglas av en polarisering där mediet ses som antingen bra eller dåligt, och att de kritiska 

rösterna oftast är de mest synliga. Anmärkningsvärt är också att debatterna oftast förs av 

vuxna men huvudsakligen berör barn (Drotner 1999: 596-597). Gäller även detta för texterna 

om Skam i svensk press? Berör diskussionerna om Skam huvudsakligen barn och unga? Detta 

är intressant att analysera utifrån frågeställningen vilka aktörer som är aktiva i texterna, och 

hur identiteter manifesteras.  

 

Erik Höjdestrand (1997) har studerat den svenska debatten om videovåldet som pågick mellan 

1980 och 1985. Debatten kretsade kring videovåldet och dess påverkan på ungdomar. 

Debatten tog fart när tv-programmet Studio S sände ett reportage med rubriken ”Vem behöver 

videon”. I reportaget konstruerades videovåldet som ett problem och fenomen. Barnen 

positionerades som objekt, känsliga för influenser och hot, och framställdes därmed vara i 

behov av att skyddas från videovåldet. I debatten som följde framstod videovåldet som ett 

otydligt begrepp, som inte bara för med sig betydelsen av en särskild typ av teknik eller film, 

utan också betydelser av vissa moraliska idéer (Höjdestrand 1997: 13-19). Vilka moraliska 

idéer konstrueras i debatten om Skam? Hur förväntas serien kunna påverka den som tittar på 

den? Kopplat till vår frågeställning om hur Skams betydelse för samhället konstrueras blir 

detta intressant. 
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2.2 Användarstudier 

För att förstå hur tv-serien Skams betydelse för individer konstruerades i svensk press 

presenteras här ett antal användarstudier som gjorts kring andra tv-serier. Dessa studiers fokus 

ligger på tv-tittarna och deras relation till vad de tittar på. De handlar i hög grad om den 

meningsskapande processen som uppstår när publiken tittar på en tv-serie. Men sker det inte 

också en meningsskapande process när pressens aktörer passar på att yttra sig om en tv-serie? 

Är inte pressens aktörer på sätt och vis också användare, men som delar med sig av sina 

åsikter till läsarna? Visst kan det te sig långsökt att ta upp dessa användarstudier i en studie av 

texter i svensk press. Det faktum att formatet kan påverka hur texterna utformas är värt att 

notera. Men vi är inte intresserade av vägen till hur texterna ser ut, alltså inte varför de ser ut 

som de gör. Vi tittar bara på resultatet, alltså hur texterna ser ut och vilka sociala 

konsekvenser det får att de ser ut som de gör.  

 

Under början av 1980-talet tog den amerikanska tv-serien Dallas världen med storm. 

Likheterna mellan den uppståndelse som följde Dallas och den som nu följer den norska tv-

serien Skam är påtagliga. 1982 publicerade den holländske forskaren Ien Ang en studie av 

fenomenet kring tv-serien Dallas popularitet i hennes hemland Holland under början av 80-

talet (Ang 1985: Preface). 

 

Enligt Ang hade fenomenet kring serien Dallas popularitet gjort att serien blivit en modern 

myt. I boken Watching Dallas (1985) skriver Ang att serien blivit en symbol för en ny 

tidsålder inom tv. Ang nämner specifikt de euforiska artiklar som skrevs om serien Dallas, 

och hon påpekar att dessa bidragit till tidigare nämnda mytbildning (Ang 1985: 1-2). Vidare 

skriver Ang om hur det under början av 80-talet vecka efter vecka skrevs spaltmeter om 

Dallas i holländsk press. Det skrevs och analyserades om karaktärerna och om stjärnorna som 

spelade dem. Ang ställer sig frågan huruvida detta bidrog till att tittarna fängslades av Dallas 

(Ang 1985: 15). Likheterna mellan uppståndelsen kring Dallas under början av 80-talet och 

uppståndelsen kring Skam vintern 2016-2017 är tydliga, även om olikheter också finns. Sett i 

relation till de hyllande texterna om Dallas på 80-talet kan vi idag se euforiska artiklar i 

svensk press som hyllar Skam. 

 

Ang ansåg att den heta debatt som fördes i holländska medier om den då kontroversiella 

serien genomsyrades av okunskap, där det mesta som sades handlade om den kulturella 
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betydelsen – nämligen att Dallas var ett tecken på hur den amerikanska kulturen spred sig 

över världen. Syftet med Angs studie var därför att inspirera till en problematiserande 

reflektion av fenomenet Dallas. Ang ville visa på att det fanns flera faktorer som påverkade 

hur och varför tittarna fängslades av Dallas. I Watching Dallas studerade Ang texter som 

konsumenter av tv-serien Dallas fick skriva till henne. I texterna fick Dallastittare uttrycka 

sina känslor och åsikter om serien (Ang 1985: Preface).  

 

I studien av debatten om Skam är det just vad som skrivs om Skam som är intressant. Den 

brinnande frågan är då om det går att dra paralleller mellan personerna som tycker till om 

Skam och Dallastittarna som tycker till om Dallas i Angs studie. I båda fallen figurerar en tv-

serie som meningsskapare. Skillnaden är att de personer som tycker till om Skam gör det i det 

offentliga rummet, och således har större inflytande över vilka frågor som ska diskuteras när 

det diskuteras om tv-serien. 

 

Bland de texter som Ang analyserade framträdde en viss ambivalens bland Dallastittarnas syn 

på tv-serien. Även de som var kritiska till Dallas verkade fängslade av fenomenet, och såg på 

tv-serien trots att de påstod att de inte tyckte om den. Vissa påstod att de såg på tv-serien bara 

för att den var så dålig, andra menade att vissa delar var bra medan andra delar fick dem att 

koka inombords. Bland de som älskade Dallas hittade Ang också olika orsaker till att de 

älskade serien, och det kunde handla om identifikation med karaktärer eller problem och 

svårigheter karaktärerna genomgick (Ang 1985: 24-27). Samtidigt hade många av tittarna 

svårt att säga rakt ut vad det var som fick dem att gilla Dallas. Enligt Ang är denna osäkerhet 

inte förvånande då upplevelser av nöje sällan bygger på rationella faktorer (Ang 1985: 86). 

 

Ang menar också att popularitet är ett komplext fenomen. I Watching Dallas skriver hon att 

ett simpelt svar på varför Dallas var så populärt inte går att hitta. Många olika faktorer, även 

historiska faktorer, ligger bakom. I sin studie har Ang koncentrerat sig på en specifik 

bakomliggande faktor – nämligen det nöje som tittaren får ut av att titta på tv-serien (Ang 

1985: 5-6). För majoriteten av populationen är tv-tittandet synonymt med underhållning. Det 

är ett sätt att ta det lugnt och fly från alla måsten i vardagslivet. Det är något positivt laddat 

och ses som en rättighet som förtjänas efter hårt arbete (Ang 1985: 21).  

 

Något som är speciellt intressant för studien av debatten om Skam är frågan om huruvida 

Skam ses som en realistisk serie. I Angs studie såg flera av Dallastittarna serien som 
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realistisk, några andra såg den som orealistisk. Ang slår inte fast huruvida någon av dessa 

synpunkter har rätt eller fel, utan visar istället på sätt att tänka för att få en förståelse för båda 

synsätten. Vad tittarna ansåg som realistiskt framträder i Angs studie som subjektiva 

bedömningar. För vissa tittare kunde serien verka orealistisk eftersom den bara handlade om 

en rik elit som mobbade varandra, och som levde i en värld som i en social kontext ligger 

långt ifrån problem för vanliga människor, så som bostadsbrist och arbetslöshet. Andra hittade 

en igenkänningsfaktor i serien där de personliga problem som karaktärerna genomgick var 

möjliga att känna igen sig i, så som svårigheter att få barn och sjukdomar. Ett mönster som 

framträdde i Angs studie var att frågan om Dallas var realistiskt eller inte till stor del 

påverkade huruvida tittarna tyckte om Dallas eller inte. De som gillade tv-serien ansåg i större 

utsträckning att serien var realistisk medan de som inte gillade Dallas ansåg att den var 

orealistisk (Ang 1985: 34-38). Vad sägs i debatten om Skam gällande huruvida serien är 

realistisk? Finns det ett samband mellan de som uttrycker sig i svensk press syn på Skam som 

en realistisk serie och deras bedömning av Skam som ett njutbart nöje?  

 

Några andra som likt Ang studerat fenomenet Dallas är Tamar Liebes och Elihu Katz (1993). 

Katz och Liebes studie gick ut på att de samlade fokusgrupper som bestod av människor från 

olika etniska grupper och lät dem se avsnitt av Dallas och sedan diskutera dess innehåll. Varje 

fokusgrupp bestod av sex personer – tre par i varje – som träffades hos varandra och såg ett 

avsnitt och genast diskuterade vad de sett. 

 

Katz och Liebes slutsatser är att hemligheten bakom succén med Dallas är att tv-serien 

erbjuder tittare på olika sociala nivåer, och från olika kulturella bakgrunder, något att fasta 

för. Katz och Liebes kom fram till att Dallas inte bara är ett program för tittarna att titta på, 

det inbjuder även tittarna att engagera sig i en handling, i intrigerna kring sociala händelser, 

det psykologiska spelet, och det estetiska som framställs. Katz och Liebes menar att Dallas 

skapar konversationer, och folk uppmanar varandra att se på Dallas för att de sedan ska kunna 

diskutera det. Dallas blir således en social valuta som används för utbyte i sociala relationer 

(Katz och Liebes 1993: 151). Vi använder oss av dessa studier för att se om även Skam 

framstår som en social valuta i den svenska pressen. 

 

Även om program som Dallas kan tänkas sprida en homogen bild av världen, och ses som 

bärare av en ideologi – förpackad och såld från Hollywood – så kan publiken läsa ut något 

annat ur det, beroende på vem det är som konsumerar det, utifrån dennes egna erfarenheter 
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(Katz och Liebes 1993:152). Detta borde rimligtvis då även gälla för Skam, då det inte är 

själva tv-serien som är en påverkande faktor, utan publiken som tolkar en tv-serie. Vi flyttar 

det ännu ett steg, och riktar fokus på aktörerna i den svenska pressen. 

 

Det har även gjorts tidigare uppsatser som studerat relationen mellan tv-serier och dess 

publik. Det kan vara intressant att känna till dessa för att få en förståelse om relationen mellan 

tv-serier och publiken, då studien gör en koppling mellan de som uttrycker sig om tv-serien 

Skam och konsumenter av tv-serien Skam. 

 

Sandra Dickerius och Louise Larsson (2007) undersökte i sin C-uppsats hur ungdomar 

upplever förhållandet mellan vuxna och barn i tv-serier, samt hur de känner igen sig i 

karaktärerna och hur det märker om, och i så fall hur, tv-serier lämnar ett avtryck på dem. De 

gjorde en kvalitativ undersökning med individuella djupintervjuer. Deras slutsats var att 

beroende på om respondenten hade en fördjupad eller distanserad inlevelse för tv-serien 

identifierade de sig på olika sätt. Respondenterna upplevde att hemlighetsmakeriet mellan 

familjemedlemmar i serierna i hög grad var mindre trovärdiga, men att föräldrars omtanke om 

sina barn ofta stämde bra överens med verkligheten. De kom också fram till att ungdomar i 

hög grad diskuterar tv-serier de sett, och på så sätt har tv-serierna lett till eftertanke. 

 

I sin C-uppsats genomförde Linnea Nilsson (2016) en studie om vad publiken känner när de 

ser på tv-serier, och vad som motiverar publiken till att följa tv-serier. För att undersöka vad 

publiken har för känslor för de tv-serier de följer gjorde Nilsson kvalitativa intervjuer med 

fem informanter som flitigt ser på tv-serier. Materialet analyserades utifrån teorier om 

reception av film- och tv-tittande. Hennes resultat visade på att tv-serier får publiken att känna 

en samhörighet, eller en vänskap, till karaktärerna i sina tv-serier, det får dem att reflektera 

över sin tillvaro och fly verkligheten. Resultatet visade även att tv-serier får publiken att må 

bra. 

 

2.3 Teori  

För att analysera hur diskursen/diskurserna om Skam konstruerades i den svenska pressen 

under vintern 2016-2017 används ett diskursteoretiskt perspektiv, mot bakgrund av olika 

teorier om medier, publikens meningsskapande, realism och religionspsykologi. 
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2.3.1 Journalistikens betydelse 

Först och främst måste det klargöras varför det är viktigt att studera vad journalistiken säger 

om ett populärkulturellt fenomen. Här är det två huvudsakliga faktorer som spelar in. Den 

första är att populärkulturen faktiskt har en förmåga att genom dramaturgi och emotionell 

inlevelse väcka funderingar kring etik och moral hos publiken, något som tidigare framgått i 

de användarstudier som bland annat Radway (1984) och Ang (1985) har genomfört. Det är 

med andra ord inte bara nyheter och aktualitetsjournalistik som har en påverkan för 

människors liv som socialt ansvarstagande medborgare (Jansson 2012: 351). 

 

Den andra faktorn handlar om medias roll som bestämmande aktör av vad som ska avhandlas 

i den allmänna debatten. Huruvida media och journalistiken påverkar konsumenterna, samt 

påverkar vilka åsikter de skapar sig utifrån vad de konsumerar, har genom åren varit ett 

ständigt debatterat ämne. Under 1940-talet var Frankfurtskolans teorier den ledande facklan i 

debatten, och bland några av de främsta teoretikerna där finner vi namn som Theodor Adorno, 

Max Horkheimer och Herbert Marcuse (Storey 2012: 64-72). Deras teorier byggde på tanken 

att journalistiken och annan media reproducerar den dominerande kapitalistiska ideologins 

syn på vad som är viktigt att skildra, vilka aktörer som är betydelsefulla samt vilka frågor som 

är viktiga att ställa. Enligt Frankfurtskolans världssyn kodar journalistiken in en viss tolkning 

av världen i sin rapportering och uppmanar indirekt publiken att följa denna tolkning (Jansson 

2012: 353). 

 

Den brittiska Cultural Studies-traditionen som etablerades under 1960- och 1970-talet 

tillförde dock debatten en utvecklad syn på förhållandet mellan journalistiken och dess publik. 

Den mest etablerade av dessa teorier är Stuart Halls encoding/decoding-modell från 1970-talet 

(Jansson 2012: 352-353). Hall bygger vidare på Frankfurtskolans idéer, men menar att 

innebörden i en text inte är låst av vad den som skrivit texten vill förmedla, utan att den som 

läser texten tolkar den utifrån sina egna erfarenheter (Hall 1980: 128-138). 

 

Medierna och journalistikens makt att sätta dagordningen – att avgöra vad som ska belysas 

och diskuteras – ska dock inte underskattas (Jansson 2012: 354). Den information som en 

individ hämtar från medierna är delaktig i formandet av individens identitet. Genom sociala 

processer vävs de in i individens identitet – och i förlängningen formar de identitetens olika 

uttryck i vardagen. Medierna kan även spela en central roll för individens ideologiska 

engagemang. Det som diskuteras i medierna har en inverkan på vad som diskuteras i vardagen 
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människor emellan (Jansson 2012 354-355). Efter att ha intervjuat slumpvis utvalda väljare i 

samband med det amerikanska presidentvalet 1968 skapade Maxwell McCombs och Donald 

Shaw sin teori om agenda setting. De kom fram till att massmedier har stor påverkan på, eller 

makt över, vilka frågor som människor anser som viktiga i exempelvis en valkampanj. 

Resultatet poängterar att frågorna som medierna prioriterar är även de frågor som mottagarna 

av det redaktionella materialet tycker är viktiga samhällsfrågor (McCombs 2006 s 10f ). På 

samma sätt spelar medierna en viktig roll över mottagarnas uppfattning om vilka tv-serier som 

är viktiga att titta på. 

 

Utifrån ovan nämnda faktorer; att populärkultur har en förmåga att väcka frågor om etik och 

moral hos publiken, samt att journalistiken har en inverkan på vad och hur vi diskuterar olika 

fenomen, är ansatsen att analysera vad som skrivits i svensk press om ett populärkulturellt 

fenomen som Skam av hög relevans för det mediala forskningsfältet. 

 

2.3.2 Diskurs, diskursanalys och realism 

Som nämndes i inledningskapitlet tillbringar många svenskar sin tid med att ta in text och 

bild. Mot bakgrund av det – samt mot bakgrund av journalistikens makt att sätta dagordningen 

över vad som ska belysas och diskuteras – framträder diskursanalys som ett lämpligt verktyg 

att använda för att ta reda på vad som sägs i det offentliga samtalet kring tv-serien Skam. 

Studiens teoretiska grund vilar i huvudsak på teorier kring diskurs och diskursanalys. Men 

vad är då en diskurs? En första definition av vad en diskurs är kan beskrivas som något som 

finns i ett samtal eller språkuttryck. När två – eller flera – personer pratar, sms:ar eller chattar 

(eller motsvarande) med varandra uppstår och konstrueras en diskurs (Berglez, 2010: 271). I 

en annan definition av termen har diskurs rollen som skapare av institutionell kunskap. Om en 

tittar på institutioner som byråkratin, medicinen, vetenskapen och medierna går det att se att 

det utvecklats olika kunskapsformer inom de olika fälten. Institutionerna förknippas med 

varsin typ av expertis. Här består diskursen av det som skrivs, sägs och görs inom ett 

institutionellt fält, men även de komplexa relationerna mellan det som skrivs, sägs och görs 

utgör en del av diskursen. Det är även viktigt att kasta ljus över hur relationen ser ut mellan 

det som som inkluderas och exkluderas i diskursen (Berglez, 2010: 271-273). I den här 

studien är det medierna (den svenska pressen) som institution som kommer att analyseras. 

Vilken betydelse får Skam för dagens samhälle när diskursen om Skam konstrueras i den 

svenska pressen? 
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Michel Foucault anses som en av de främsta tänkarna kring diskursteori och diskursanalys. 

Han var den som först utvecklade teori och begrepp kring diskursanalys och han genomförde 

tidigt flertalet empiriska undersökningar med hjälp av just diskursanalys. De diskursteorier 

som konstruerats under senare år tar ofta avstamp i hans verk och han har blivit en slags 

fadersfigur på området som det är omöjligt att inte förhålla sig till i arbetet kring diskurser 

(Winter Jörgensen & Phillips 2000:19). Enligt Foucault är diskurser något som sätter gränser 

för vad det är som skapar mening. Han menade, enligt socialkonstruktionistiska idéer, att 

kunskap inte bara avspeglar verkligheten. Sanningen konstrueras istället genom olika 

diskurser och det som är sant och falskt bestäms inom dessa. Enligt Foucault går det alltså inte 

att hitta en objektiv sanning, då det inte går att kommunicera utanför en diskurs. Det går 

däremot att hitta saker som får diskurserna att verka ge sanna eller falska bilder av 

verkligheten. Genom att resonera på det här sättet kom Foucault att kartlägga och studera hur 

olika diskurser är uppbyggda. Det intressanta med diskurser är att trots att vi har nästan 

oändligt med sätt att uttrycka oss på så är de uttryck som vi använder inom en specifik grupp 

ofta likadana och repetitiva. Med andra ord begränsas vi av de smala riktlinjerna för det som 

kan sägas inom en specifik diskurs (Foucault 1981: 51-61 och Winter Jörgensen & Phillips 

2000:19-21). 

 

Meningen med diskursanalys är inte att få fram vad människor verkligen menar när de 

uttrycker sig på ett särskilt sätt, det handlar inte heller om att upptäcka verkligheten bakom en 

diskurs. När det gäller diskursanalys är det mer intressant att se på det som sagts eller skrivit 

inom en viss diskurs, därefter studera mönster i detta och sedan försöka analysera vilka 

sociala konsekvenser som dessa diskursiva utsagor av verkligheten kan få (Winter Jörgensen 

& Phillips 2000:28).  

 

För att knyta an Foucaults tankesätt närmare till studien om Skam är John Fiskes teorier om 

realism relevant. Fiske resonerar i likhet med Foucault att vi endast kan komma i kontakt med 

“verkligheten” via de diskurser som hjälper oss att göra den begriplig. Enligt Fiske kan vi 

kalla television för ett realistiskt medium eftersom det har förmågan att bära en socialt 

övertygande känsla av det som är på riktigt. För Fiske handlar inte realism om en naturtrogen 

återgivning av en empirisk verklighet, utan om de diskursivt fastslagna sociala reglerna som 

är vår känsla av vad som är verkligheten. Vad Fiske menar är att det vi ser som verkligheten 
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snarare är en känsla av verkligheten som skapas för – eller av – diskursivt fastslagna sociala 

regler (Fiske 1987: 21).   

 

2.3.3 Diskursteori 

Enligt de politiska teoretikerna argentinaren Ernesto Laclau och belgaren Chantal Mouffe är 

diskurs en fixering av betydelse inom ett specifikt område. Målet med deras analys är att 

utforska kampen om hur tecknens betydelse ska tydas, och även hur olika betydelsefixeringar 

blir så vanligt förekommande att vi uppfattar dem som naturliga. Laclau och Mouffe menade 

till exempel att ord kan tilldelas en ny identitet beroende på vilka sammanhang de 

förekommer i, något som de benämnde som artikulation. När sedan flera ord sammankopplas 

och får betydelse mot varandra skapas enligt dem en diskurs (Winter Jörgensen & Phillips 

2000: 31-33). 

 

Studien utgår i första hand från Laclau & Mouffes teorier. Deras teorier brukar räknas som 

diskursteori vars övergripande mål är att förstå diskurser som sociala konstruktioner. De kan 

ytterligare kategoriseras som analytiska teorier som räknas till den abstrakta diskursen – 

enklast kan detta tydliggöras som övergripande kartläggningar av de diskurser som finns i 

samhället vid en särskild tidpunkt eller ett specifikt socialt område (Winter Jörgensen & 

Phillips 2000: 27-28). Det som gör deras teorier lämpliga för denna studie är att den 

undersöker både ett precist socialt område; texter som skrivits om Skam i svensk press – samt 

under en specifik tidpunkt; den första tiden som Skam sändes i Sverige. 

 

En mer detaljerad förklaring av vilka verktyg från Laclau & Mouffes teorier som studien 

använder sig av återfinns under metoddelen i kapitel 3. 

 

Laclau och Mouffes diskursteori är användbar när det kommer till att skapa sig en förståelse 

för hur språket används i de texter som analyseras och varför vissa ord används som de gör 

samt vilka samband det kan tänkas finnas mellan dem.  

 

2.3.4 Religionssociologi - heligt/profant och kollektiv extas 

För att förstå hur den mediala diskursen kring Skam konstrueras i den svenska pressen 

kommer studien även att luta sig mot David Emilé Durkheims olika idéer kring vilken roll 

kulturella och symboliska aspekter har för den sociala sammanhållningen. I boken The 

Elementary Forms of Religious Life (1995) argumenterar Durkheim för att det som sätt vi 
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kategoriserar, ordnar och sorterar vår omvärld för att göra den begriplig till stor del bygger på 

sociala och kulturella grunder. Durkheim menar att vad vi bedömer som bra och dåligt inte 

bara är intellektuellt betingat, utan också kopplat till känslomässiga och moraliska aspekter 

(Durkheim 1995: 33-35). Om någon säger att hen gillar tv-serien Skam mer än exempelvis tv-

serien Rederiet är det inte bara en ren åsikt eller ett smakomdöme, utan även ett uttryck för 

vem hen vill vara och framstå som inför andra. Personen mår helt enkelt bättre av att se på 

Skam eftersom detta val stämmer bättre in med hens självbild. Hur kommer detta till uttryck i 

den media diskursen i svensk press om tv-serien Skam? 

 

Durkheims studie i religionssociologi lyfter fram de två socialkulturella dimensionerna heligt 

och profant. Heligt är de saker som bryter mot vardagens rutiner, det rör sig om saker vi njuter 

av och ser fram emot. Profant är istället de vanliga sakerna som fyller vår vardag – normala 

händelser som inte upplevs som extraordinära. Durkheims teori om heligt och profant tar 

avstamp i tanken att sekulariseringen av våra samhällen har fått de heliga inslagen att 

försvagas till förmån för de profana (Durkheim 1995: 33-39). I takt med religionens nedgång 

har dock andra fenomen vuxit fram för att bryta vardagstristessen, något som Whitney Pope 

påpekat i sin artikel “Emile Durkheim” (2008: 84-85). Idag längtar människor efter konserter, 

sportevenemang, filmpremiärer eller nästa avsnitt av en spännande tv-serie. Artister, 

sportprofiler och skådespelare dyrkas nu istället för gudar, och det sjungs med i låtar istället 

för psalmer – folk citerar repliker från serier istället för bibelverser. Dessa saker är något 

speciellt som människor upplever i grupp, eller samlas kring och diskuterar i grupp – dessa 

saker binder oss samman. Durkheim kallade fenomenet collective effervescence (Durkheim 

1995: 215-220), vilket Simon Lindgren benämner som kollektiv extas översatt till svenska 

(Lindgren 2015: 82). 

 

När tittaren sätter sig framför skärmen med förväntningarna laddade inför nästa avsnitt av 

Skam, så är det kanske inte bara själva innehållet i det som ska visas som är det allra 

viktigaste. Kanske är det känslan av att det är något speciellt, kanske till och med 

extraordinärt, som just ska uppleva tillsammans med andra. Enligt Durkheims syn på saken är 

det just förnimmelsen av att andra människor erfar samma sak som är centralt, och att detta på 

ett kulturellt, moraliskt eller religiöst plan för oss samman. 
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Detta resonemang går att knyta till resultatet av Katz och Liebes (1993) studie (se kapitlet 

‘Tidigare forskning’) där de drar slutsatsen att Dallas popularitet delvis kan hänvisas till hur 

människor diskuterade tv-serien sinsemellan, och hur Dallas blev en social valuta där tittarna 

diskuterade sina åsikter om, och intryck av, serien. 

 

Att Skam diskuteras i den svenska pressen, och lyfts fram av framträdande skribenter är ett 

tecken på att detta möjligtvis skulle kunna gälla även för Skam. Finns det konstruktioner i den 

mediala diskursen om Skam i svensk press som tyder på att Skam är en social valuta? Finns 

det konstruktioner som menar på att Skam är något som för människor samman? Är det rena 

smakomdömen som konstruerar den mediala diskursen om Skam? Eller går det se mönster i 

hur aktörerna vill framstå genom de artikulationer de skapar om Skam? 

 

2.3.5 Den finansiella ekonomin och den kulturella ekonomin 

Vid studien av debatten om Skam blir det även intressant att tillämpa Fiskes syn på den så 

kallade kulturella ekonomin. Enligt denna teori är konsumenter av populärkultur också 

producenter av betydelser som de skapar utifrån konsumtion av populärkulturen (Fiske 1987: 

62-72). Vilka olika betydelser produceras i de texter som skrivs om Skam? Om vi leker med 

tanken att de som uttrycker sig om Skam indirekt också är konsumenter av fenomenet Skam, 

och blir de således producenter av sina egna tolkningar av Skam som de sedan förmedlar 

vidare till läsarna. 

 

I Television Culture argumenterar John Fiske mot bilden att den kapitalistiska kulturindustrin 

endast producerar en begränsad variation av produkter, vars variation bara är en illusion, och 

som förespråkar samma kapitalistiska ideologi. Fiske tror inte att “folket” är en passiv och 

hjälplös massa som ekonomiskt, kulturellt och politiskt är underkastade industrins ledande 

aktörer, likt Frankfurtskolans idéer. Enligt Fiske är det inte bara den som skapar kultur som 

bestämmer vilka betydelser som ett verk bär med sig, och förmedlar till publiken. Betydelser 

skapas nämligen även av den som konsumerar kultur. Fiske hänvisar till studier utförda av 

Ang (1985) samt Katz och Liebes (1984, 1985) som visar att ett brett spektrum av olika 

betydelser kan läsas ur ett och samma verk, beroende på hur verket tolkas. Det är inte bara 

den som producerar kultur som bestämmer vad verket ska säga till publiken, utan publiken 

gör egna tolkningar, och läser själva ut vilka betydelser som kulturen bär med sig (Fiske 

1987: 309-313). 
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Fiske menar att populärkultur skapas och cirkulerar inom två ekonomier – den finansiella 

ekonomin och den kulturella ekonomin. Dessa ekonomier är skilda, men är samtidigt ständigt 

i kontakt med varandra. Den finansiella ekonomin handlar framförallt om utbyte av värde – 

ett produktionsbolag gör en serie och säljer den som en vara till en tv-kanal. Tv-kanalen säljer 

sedan i sin tur den tilltänkta publiken till annonsörer som får göra reklam i exempelvis 

pauserna. I den kulturella ekonomin förvandlas tv-serien från en handelsvara till att bli en 

plattform för producenterna att producera betydelser, som i sin tur skapar ett underlag för 

åsikter, till tittarna. Samtidigt förvandlas också tittarna i den kulturella ekonomin från att vara 

en vara som säljs till annonsörerna till att bli producenter av egna tolkningar av det som 

konsumeras. Fiske menar att tittarna här har en stor makt som producenter av betydelser 

(Fiske 1987: 311-313).  

 

Således blir allt material som analyseras i studien dessa meningar och nöjen som producerats 

vid konsumtion av tv-serien Skam, eller vid konsumtion av fenomenet Skam. 
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3. Material och metod  

I kapitlets första del presenteras och motiveras det material som studien utgår ifrån och vilka 

texter som sållats bort eller blivit kvar för analys. I den andra delen presenteras och motiveras 

de metoder som studien utgår ifrån. 

 

3.1 Material och avgränsning   

För att hitta de texter som berör Skam användes mediearkivet Retriever. Retriever innehåller 

artiklar i fulltext från dagstidningar och tidskrifter. Sökningen efter material genomfördes den 

23 januari 2017 och perioden 1 december 2016 till 23 januari 2017 valdes som sökspektra. 

Detta på grund av att Skam fanns tillgänglig på SVT Play från och med den 1 december 2016. 

Sökorden Skam + nor* användes. Genom denna kombination möjliggjorde sökningen resultat 

som texter där ordet Skam och orden norsk/norska/Norge/norrmän förekom i samma text. Vid 

en sökning av bara ordet Skam blev resultatet allt för omfattande då Skam inte bara är namnet 

på en tv-serie utan även ett substantiv med betydelsen: ”känsla av blygsel över oförmåga eller 

förkastlig handling” (ne.se). Sökningen genererade 287 texter från den svenska tryckta 

pressen. Det genomfördes därefter en förstudie för att urskilja de texter som var relevanta för 

studien. Något som var signifikant för materialet var de kopior av artiklar som upptäcktes. 

Detta förklaras genom att många tidningar publicerar artiklar från Tidningarnas 

Telegrambyrå, TT, rakt av, samt att flera tidningar tillhör samma koncern där det är möjligt 

att ta artiklar från andra tidningar inom koncernen, Mittmedia och NWT AB är exempel på 

sådana koncerner. Raka nyhetsartiklar utan personlig värdering valdes tidigt bort, exempelvis 

artiklar av karaktären ”Skam får fjärde säsong i vår” (Jönköpingsposten m fl.) eller ”Skam-

William blir artist” (Borås Tidning m fl.)  

 

En kvalitativ undersökning genomfördes på de resterande texterna där ett litet urval av 

undersökningsenheter som anses speciellt intressanta för undersökningen valdes ut – ett så 

kallat strategiskt urval. Detta genererar ett urval som kan ge en bild av det faktiska 

forskningsproblemet (Cantzler 1991: 25-26). En hel del artiklar nämner endast Skam i 

förbifarten. I en artikel får en boxare frågan om vilken som är hennes favoritkaraktär i serien, 

och i en annan artikel sammanfattas årets händelser inom området kultur och nöje, och då 

nämns det att Skam hade premiär på SVT den 1 december 2016. Vi ställde oss frågan 

huruvida dessa texter kvalificerar sig som analysmaterial för vår studie. Onekligen handlar 

texterna delvis om Skam, och de måste då i sin tur också tillföra något till diskursen om 
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Skam. Substansen i texterna är dock klen, sett till diskursen om Skam, men det faktum att de 

visar på en viss spridning av diskursen om Skam gör att de är värda att nämna i vår studie, 

även om de inte kvalificerar sig som analysmaterial. Efter förstudien återstod 41 texter som 

därefter användes som analysmaterial. 

 

3.2 Metod 

Analysen av den mediala diskursen kring Skam i Sverige utgår från en diskursanalytisk 

modell inspirerad av Laclau och Mouffes diskursteori. Olika diskursiva verktyg hämtas från 

deras begreppsvärld och omsätts i praktiken under analysdelen i kapitel 4. Även metaforer 

används som metod för att förstå och analysera materialet. 

 

3.2.1 Diskursanalys 

För att få en god överblick över materialet gjordes först en kvantitativ innehållsanalys där 

texterna kategoriserades efter vilka inställningar till Skam som aktörerna i texterna hade. 

Denna kategorisering kommer inte att användas i analysen då det inte går att dra några 

generella slutsatser på ett så litet material, men det gav en god inblick och kunskap av 

materialet för vidare kvalitativ analys 

 

Laclau och Mouffe gör själva inte några detaljerade analyser av empiriskt material, Det 

betyder dock inte att deras teori och begrepp inte lämpar sig för diskursanalys – det behövs 

bara lite fantasi (Winter Jörgensen & Phillips 2000: 57). Genom att utgå från Laclau och 

Mouffes teori och begrepp har studien byggt en egen diskursanalytisk modell för 

genomförande av analysen av det insamlade materialet.  

 

I boken “Hegemonin och den socialistiska strategin” (2008) lägger Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe grunden för en tradition inom diskursanalys. Vid tillämpning av denna metod 

utgås det ifrån den lingvistiska nivån och “the logic of signs”. I Laclau och Mouffes 

analytiska spektrum finns ett tiotal begrepp som kan användas vid en diskursanalys 

(Bergström & Boréus 2012: 364). I studien analyseras de utvalda texterna utifrån några av 

dessa, nämligen tecken, moment, element, flytande signifikant, artikulation, ekvivalenskedja, 

subjektposition och nod.  
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Laclau och Mouffes syn på diskursanalys har tagit inspiration från flera olika håll. En av 

influenserna går att härleda till den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures sätt att se 

på språket som ett slags system av tecken där en term, ett uttryck inte har någon given 

betydelse. Saussure skilde på uttrycket som helt enkelt är namnet eller beteckningen (engelska 

signifier) och själva innehållet, eller det betecknade (engelska signified). Det betecknade 

motsvarar begreppet det vill säga föreställningen eller “tankeinnehållet” med ett annat ord. Ett 

tecken blir då sammanvägningen av uttryck och innehåll. Tecknet “Skam” (den norska tv-

serien) består alltså av ett uttryck, det skrivna eller uttalade ordet “Skam” och ett 

tankeinnehåll, begreppet “Skam”. Uttrycksmässigt skiljs “Skam” på sättet som det skrivs och 

uttalas från exempelvis de närliggande “skum” och “skalm” av ett bestämt skiljetecken eller 

ljud. På den innehållsmässiga nivån skiljs begreppet Skam från begrepp som Rederiet och 

Dallas med hjälp av våra föreställningar om Skam, Rederiet och Dallas. Tecknens betydelse 

kan ses som en öppen fråga och diskursanalysen engagerar sig i hur denna betydelseskapande 

process fungerar – det vill säga när tecknen tilldelas sin mening (Bergström & Boréus 2012: 

365, Laclau och Mouffe 2008: 157-159). 

 

En diskurs förstås som en fixering av betydelse inom ett bestämt område. Alla tecken i en 

diskurs är så kallade moment vars betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra på 

fastställda sätt (Winter Jörgensen & Phillips 2000: 33). Med moment menas den fixering eller 

låsning av ett antal olika betydelser som är utmärkande för varje diskurs (Bergström & Boréus 

2012: 366). 

 

Till skillnad från moment är element tecken inom en diskurs som är utsatta för oavbruten 

kamp och som därför förblir mångtydiga. Laclau och Mouffe har även skapat begreppet 

flytande signifikanter för de element som är särskilt öppna för tolkning (Bergström & Boréus 

2012: 365). 

 

Artikulation innebär konstruktionen av diskursen och grundar sig i kritiska argumentationer 

kring språkliga idéer som representation för verkligheten, samt det överdriva förespråkandet 

av det ekonomiska områdets betydelse när en analyserar historiematerialism. En diskurs 

förstås inte bara genom en analys av det som sker på det ekonomiska området då diskurser 

inte reflekterar den materiella nivån. Det går att säga att artikulation är en praktisk form som 

skapar en relation mellan de olika element som utgör premisserna för en diskurs. Ekonomiska, 

sociala, politiska och psykologiska, eller som i det här fallet mediala, element kan 
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tillsammans bilda en bas för en diskurs (Bergström & Boréus 2012: 368-369, Laclau och 

Mouffe 2008: 157-159). Ett exempel på detta är diskursen kring den norska serien Skam. 

Diskursen artikuleras med några ganska varierande element som: “feministisk serie”, 

“verklighetstrogen”, “stereotyp” och “illusionistisk” och skapar, i samspel med andra element, 

Skamdiskursen i Sverige. Diskursen bör dock inte ses som summan av en strid mellan olika 

intressen eller som en reaktion på yttre ekonomiska omständigheter.  

 

En ekvivalenskedja skapas i en diskursanalys när tecken får mening via ett system av 

distinktioner. Dessa kan ha en positiv eller en negativ användning (Winter Jörgensen & 

Phillips 2000: 50). Om vi analyserar en diskurs kring den norska serien Sam är diskursen bara 

begriplig om “Skam” undersöks som något som står i opposition mot vissa tecken, men 

samtidigt förknippas positivt med andra. Från en Skamdiskurs i dagens Sverige kan 

exempelvis tecknen: “stereotyp”, “konservativ”, “epidemin” och “fiktiva fjortisar” ställas mot 

serien Skam. Tecknen som relaterar till Skam i en positiv bemärkelse kan då exempelvis vara: 

“sedelärande”, “norska språket”, “modern klassiker” och “verklighetstrogna karaktärer” osv. 

 

För att studera identiteter i en diskurs kan man använda sig av begreppet subjektspositioner. 

Inom en diskurs finns det alltid vissa bestämda positioner som subjekten kan inta. En 

subjektsposition i Skamdiskursen kan till exempel vara “tonåring”, “vuxen”, “förälder”, 

“barn”, “kolumnist”. Till de olika positionerna medföljer även specifika förväntningar på hur 

en kan uppföra sig, vilket begränsar utrymmet för hur en kan agera. När flera diskurser 

inkluderas är det möjligt för samma person att inta olika subjektspositioner. En kan till 

exempel både vara “förälder” och “kolumnist” (Laclau och Mouffe 2008: 171-180).  

 

Tecken som spelar en speciell roll i en diskurs kallas för en nod eller nodalpunkt (Bergström 

& Boréus 2012: 367, Winther Jörgensen & Phillips 2000: 33 och Laclau och Mouffe 2008: 

157-168). I Skamdiskursen ovan framträder tecknet “Skam” som ett unikum då det har 

kopplingar till alla andra tidigare nämnda tecken. Skam är en nodalpunkt eftersom det har 

kopplingar till alla andra tecken, oavsett positivt eller negativt förhållande. Noden är ett 

centrum i diskursen som de andra tecknen rör sig runt. Diskursen skulle med största 

sannolikhet inte uppstått utan noden “Skam”. 

 

Anledningen till att studien utgår från en diskursanalys är bland annat på grund av dess 

förmåga att se på språk och språkanvändning. Språket kan inte användas för ett exakt 
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återgivande av verkligheten utan medverkar istället till att forma den (Bergström & Boréus 

2012: 354). Genom att använda sig av en diskursanalys kan studien därmed visa på hur 

texterna kring Skam bidrar till den allmänna uppfattningen om tv-serien. 

 

3.2.2 Metafor 

Metaforer kan definieras som verktyg vi använder för att försöka förstå vår omvärld. De tar 

betydelsen från ett område och förflyttar den till ett annat – på så sätt kan metaforer ge 

händelser, eller saker, attribut som de inte nödvändigtvis har. Överföringen inträffar vanligtvis 

från det konkreta och välbekanta till det inte lika erfarenhetsbaserade och mer abstrakta. 

Metaforer är inte bara språkliga försköningar som saknar vidare innebörd, utan kan också 

säga mycket om hur vi inom en specifik språklig gemenskap uppfattar vår omvärld. 

Accepterar man en metafor för något accepterar man också ett särskilt sätt att förstå det som 

metaforen beskriver (Bergström & Boréus 2012: 265-269). 

 

Delen om metaforer har många gemensamma beröringspunkter med de diskursanalytiska 

teorierna. Den används för att visa varför vissa metaforer används och hur de kan ha blivit så 

allmänt vedertagna inom den kulturella världen att varken författaren till en viss text eller 

läsaren till samma text tänker på dem. Sättet som textförfattarna använder olika metaforer kan 

ge antydningar till hur hen upplever situationen, händelsen eller saken som beskrivs. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Studien genomförs på ett strategiskt urval och inte på ett representativt urval, och därför går 

det inte att generalisera utifrån resultatet från studien. Något som inte kommer att analyseras i 

studien är eventuella läsarkommentarer på texterna eller på olika mindre forum. Detta är 

möjligtvis något som skulle vara intressant att titta närmare på i en större undersökning. En 

fråga värd att begrunda är vad det betyder att själva diskursen, eller diskurserna, i sig 

överhuvudtaget finns? Att Skam överhuvudtaget diskuteras ger ju olika sanningar legitimitet 

att argumenteras för. Finns det kanske andra skribenter som valt att inte lägga sig i debatten 

för att de inte vill ge diskursen legitimitet?  

 

Vid valet av metod för undersökningen finns det goda skäl till att genomföra en diskursanalys. 

Under inledningen presenterades siffror angående svenskarnas konsumtion av text och bild. 

Ju större del av människors dygn som innefattar konsumtionen av texter och bilder och ju 

mindre del som läggs ner på kommunikationslösa aktiviteter, desto större relevans får 
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undersökningar som riktar in sig på betydelsen av texter och bilder (Bergström & Boréus 

2012: 399-400). 

 

Det kan vara svårt att studera de diskurser som en själv är nära och har en åsikt om. I ett 

sådant fall måste forskaren så gott det går försöka sätta parantes kring sig själv och sin egen 

”kunskap” så att forskarens egna värderingar inte överskuggar analysen (Winter Jörgensen & 

Phillips 2000:28). I den här studien har en av forskarna sett Skam och har därmed en relation 

till tv-serien. Den andre forskaren har dock inte sett serien och möter därmed materialet med 

öppna ögon. Detta är som något som togs i beaktning under analysarbetet. Forskaren som inte 

sett serien har en nyckelposition i analysarbetet och för den andre gäller det att sätta sig själv 

åt sidan och anamma den objektiva forskarrollen till fullo. 

 

3.3.1 Validitet och reliabilitet 

Hur ser då validiteten ut i de metoder som studien använder sig av? Hans Rosing definierar 

validitet som följande: “/e/n mätmetod är valid om den faktiskt mäter det den är avsedd att 

mäta” (Bergström & Boréus 2012: 41). Texterna i urvalet för den här studien har därför noga 

valts ut för att vara så strategiskt lämpliga som möjligt för diskursen ifråga. En stor mängd 

texter har lästs för att hitta de mest lämpliga – det vill säga de som faktiskt tar upp frågan om 

tv-serien Skams förhållande till en påstådd verklighet, samt de fiktiva personernas egenskaper 

av att vara förebilder.  

 

För just diskursanalyser är det är svårt att säga någonting generellt om validiteten, den kan 

variera från studie till studie och måste bedömas vid varje enskild undersökning (Bergström & 

Boréus 2012: 405-406). Det går dock att säga att validiteten i den här studien stärks upp 

genom att tolkningar förankras i tidigare forskning och teori. 

 

Gällande reliabilitet i textanalyser är tolkningsfrågan en viktig aspekt att ta upp. 

Textläsningen måste utföras på bästa möjliga sätt för att analysen ska bli så precis som möjligt 

(Bergström & Boréus 2012: 42-43). På grund av dålig genomlysning eller svårtolkade 

analysverktyg har en allmän kritik tidigare riktats mot bristen på intersubjektivitet i 

diskursanalyser. Kritiken påpekar med andra ord att det finns hinder för möjligheten för olika 

personer att komma fram till samma sak utifrån samma förutsättningar, och slutsatserna skulle 

därmed vara svåra att förstå sig på (Bergström & Boréus 2012: 405-406). Då en god 

intersubjektivitet ligger till grund för en god reliabilitet (Bergström & Boréus 2012: 42-43) 
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har studien med största möjliga noggrannhet redogjort för alla aspekter av analysens 

genomförande och därigenom underlättat för läsare att komma fram till samma resultat som 

studien.  
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4. Analys och resultat 

En diskurs förklarades tidigare som något som finns i ett samtal eller språkuttryck eller det 

som skrivs, sägs och görs inom ett institutionellt fält (Berglez, 2010). I analysen av den 

mediala diskursen om Skam i den svenska pressen framträdde fyra teman extra starkt i de 

analyserade texterna. Dessa teman var: realism, identifikation, moralism och Norge och det 

norska språket. Analysen kommer att presenteras utifrån dessa teman och därigenom 

fördjupas sedermera de olika beståndsdelarna i diskursen. Personerna som uttrycker sig i den 

mediala diskursen kring Skam kommer att kallas för aktörer. Diskursen kring realism 

handlade mycket om huruvida Skam är verklighetstroget eller ej och om det går att förstå 

tonåringar genom att kolla på serien. Diskursen kring identifikation handlade bland annat om 

huruvida aktörerna kunde identifiera sig med karaktärer och situationer i Skam eller ej, ofta ur 

ett nostalgiskt perspektiv. Diskursen kring moralism fokuserade mycket på de olika 

karaktärerna i serien och på vilket sätt som de agerade, eller porträtterades. Ämnen som 

feminism och homosexualitet diskuterades bland annat. Diskursen kring Norge och det norska 

språket handlade mycket om den svenska relationen till Norge och det norska språket som 

talas i Skam. Den diskursen var väldigt homogen och handlade bland annat om att svenskar 

har börjat prata norska och att svenskar skapar en närhet och förståelse för Norge och 

norrmännen genom Skam. 

 

4.1 Realism 

Tecknet Realism framkommer som en nod i diskursen. Ett tecken är sammanvägningen av 

uttryck och innehåll för något som finns i en diskurs och en nod är ett tecken som spelar en 

speciell roll i en diskurs (Bergström & Boréus 2012, Winther Jörgensen & Phillips 2000 och 

Laclau och Mouffe 2008). Många röster höjs för att framhålla Skam som en verklighetstrogen 

skildring. I “Skam? Ja, tack!” (Nordvästra Skånes Tidningar 2017) intervjuas Emma Theander 

och Frida Olheden, två av skaparna av Facebookgruppen ”Kosegruppa Sverige”, en grupp där 

Skam diskuteras på Facebook. Att serien är verklighetstrogen är en flytande signifikant i 

diskursen. Ett element är tecken som det råder kamp om i en diskurs och en flytande 

signifikant är ett tecken som är särskilt utsatt för kamp (Bergström & Boréus 2012). Huruvida 

serien är verklighetstrogen eller inte är alltså något som delar aktörerna i olika läger. Frida 

Olheden säger att Skam: 
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”... är så verklighetstrogen, man känner igen sig i alla situationer. Den är inte 

överdriven som andra serier kan vara” 

 

I “Nu sänds succéserien Skam i SVT” (Dagens ETC 2016), ett reportage om Skam tycker tv-

skribenten Anna-Karin Linder att: 

 

“Det är väldigt äkta berättat. Det känns realistiskt samtidigt som det är dramatiskt.” 

 

Emelie Häggström skriver i sin kolumn “Norska ‘Skam’ är en fullträff” (Norran 2016): 

 

           “Det känns många gånger som en dokumentär.” 

 

I “Jag önskar att ‘Skam’ fanns när jag var 16” (Dala-Demokraten 2016) tar Linnea 

Holgersson upp olika argument för att styrka sin tes om att Skam är verklighetstrogen: 

 

“Skådespelarna spelar sina roller på ett sådant äkta och nästan skrämmande realistiskt 

sätt att det känns som man står där på skolgården bredvid dem och snackar om alla 

drittsekkar till killar som inte är värd en … Det är äkta, det är inte tv. Ett avsnitt kan 

bestå av att karaktärerna sitter och skrollar i sin telefon i fem minuter. Eller de kan 

filma en sekvens när tjejgänget bara pratar om allt från himmel till jord. Intressant 

eller ointressant för en tv-serie, men det gör att jag känner att detta är på riktigt. För 

riktiga livet ser inte ut som tv-serier.” 

 

Här skriver Holgersson in sig själv i serien, hur hon står där i tv-serien på skolgården och 

snackar om killarna. Har hon upplevt det själv? Eller har hon en önskan om att uppleva det? 

Holgersson antyder också att serien är fakta och inte fiktion. Liksom i Angs (1985) 

användarstudie kring tv-serien Dallas förknippar aktörerna ovan det realistiska i Skam med 

något positivt. Skam är verklighetstroget och därför också ett njutbart nöje. 

 

Sharon Wong är själv gymnasieelev och skriver i sin kolumn “Skam - nära min verklighet på 

HTS” (Norra Skåne 2017) att: 
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“Jag gillar att de ger mig en mer realistisk bild. Som att tjejerna faktiskt har ringar 

under ögonen och finnar. Som att de där perfekta förhållandena tar slut … Jag kan 

relatera till allt så mycket mer än till alla de amerikanska high school-serierna. Både i 

miljön och i karaktärerna. Det känns som att det där faktiskt hade kunnat vara en norsk 

alternativ version av Hässleholms Tekniska Skola och dess elever … Skam är en så 

pass realistisk ungdomsserie som vi skandinaviska gymnasieelever kan relatera till och 

som får oss att känna oss förstådda.” 

 

Skam konstrueras här genom sin realistiska skildring av ungdomen som en sedelärande serie 

som skapar förståelse för ungdomen. Realistisk, dokumentär, äkta, inte tv och igenkänning 

bildar tillsammans med verklighetstrogen positiva element i en ekvivalenskedja kring 

realismen i Skamdiskursen. En ekvivalenskedja skapas i en diskursanalys när tecken får 

mening via ett system av distinktioner. Dessa kan ha en positiv eller en negativ användning 

(Winter Jörgensen & Phillips 2000). 

 

I “Svek, kärlek och igenkänning” (Norrländska Socialdemokraten 2017) intervjuas 

högstadieeleverna Maja Kerttu, Jasmin Lind, Carlos Rengifo och Tobias Byström om Skam. 

Alla går i nian på Tunaskolan i Luleå. Även här återfinns den flytande signifikanten 

verklighetstrogen. Tobias Byström säger att Skam är: 

 

“… väldigt verklighetstrogen och det är en bra story som man känner igen sig i ...” 

 

De andra eleverna håller med Tobias Byström. Här återfinns också konstruktionen av Skam 

som en sedelärande serie och Carlos Rengifo tror att: 

 

“... de äldre som tittar får en klarare bild av hur det är för deras egna barn också ...” 

 

Att vuxna förstår tonåringar genom att titta på Skam är ett element och artikulerar 

tillsammans med verklighetstrogen positiva tecken i en ekvivalenskedja i Skamdiskursen. 

Artikulationen innebär konstruktionen av diskursen och det går att säga att artikulation är en 

praktisk form som skapar en relation mellan de olika element som utgör premisserna för en 

diskurs (Bergström & Boréus 2012, Laclau och Mouffe 2008). I “Förstå tonåringen - se 

Skam” (Sundsvalls Tidning 2017) skriver Lina Norberg Juso att Skam är: 
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“… en rak inblick i ungdomsvärlden - utan vuxenvärldens förnuft.” 

 

Att Skam är så pass verklighetstrogen och lyfter fram betydelsen av sociala medier för 

tonåringar på 2010-talet ser hon som en väg in för vuxna att förstå hur tonåringarnas tillvaro 

ser ut. Hon skriver att: 

 

“Vuxenvärlden har ett ansvar [att försöka förstå] - alla från politiker till skolan och 

föräldrar. Ett första stapplande steg kan vara att se Skam.” 

 

Cecilia af Jochnick skriver i “Serr?” (Värmlands Folkblad 2016) att hon ser Skam 

tillsammans med sin tonårsdotter och att hon ser Skam som: 

 

“... en möjlighet att få inblick i tonåringarnas värld - seriens huvudpersoner har likt 

dottern börjat på gymnasiet ...” 

 

I “Visst är Skam bra, men serien är knappast unik” (Sydsvenskan 2017) jämför filmvetaren 

Malena Jansson vuxnas sätt att se på Skam med ungas sätt att ta del av annan kultur: 

 

“Jag tror alltså att vi älskar ‘Skam’ därför att serien ger oss en helt unik och därtill 

ganska generöst tilltagen inblick i ungdomars liv 2016. Det är precis som med barn 

och ungas konsumtion av vuxenkultur: många ungar älskar skräckfilm, våldsspel och 

realityshower för att de ger insyn i en värld som de annars inte får tillgång till” 

 

Elementet inblick får ses som ett centralt tecken i hur att vuxna förstår tonåringar genom att 

se Skam artikuleras. Även ansvar och unikt tillfälle blir element i en ekvivalenskedja kring 

ämnet. 

 

Skam konstrueras här som en meningsskapande katalysator. Genom att se Skam lär sig de 

vuxna att förstå ungdomen. Men precis som Fiske (1987) argumenterar, och som Ang (1985) 

samt Katz och Liebes (1984 och 1985) har visat, drar inte alla samma slutsatser i den 

meningsskapande processen, utan lyfter fram olika saker som konstruerar realismen i Skam. 

Någon som inte håller med om att Skam är verklighetstrogen är kolumnisten Madelaine Levy. 

Hon tycker att kärlekshistorien i andra säsongen av Skam mellan karaktärerna Nora och 
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William är alldeles för klickéartad och lik en Harlekinroman och skriver i “Något skaver i 

serien ‘Skam’” (Svenska Dagbladet 2017) att: 

 

“Kanske är det i ‘Skam’ som i verkliga livet. Kanske är tonårslivet så här skiktat, och 

ytligt - mer deterministiskt än en riddarsaga, mer ödesmättat än ett antikt drama. I så 

fall är det sorgligt. Men jag skulle hellre konstatera att serien - hur förförisk och 

beroendeframkallande den än kan vara - inte är riktigt så trovärdig som vi inbillar 

oss.” 

 

Christian Naumanen ger en mer nyanserad bild av att Skam skulle vara verklighetstrogen. 

I  “Skam ställer livet på sin spets” (Borås Tidning 2016) tycker han att Skam är 

verklighetstrogen till viss del, men att vissa delar undanhålls: 

 

“Inte för att det alltid var jättekul att var[a] tonåring. Skam är polerad marknadsföring 

för en tid som verkligen har sina fula sidor ...” 

 

Anna Axfors är i “Årets tv-fenomen en modern klassiker” (Svenska Dagbladet 2016) inne på 

samma spår. Hon skriver att: 

 

“Sen får man väl inte glömma att vanliga tonåringar är inte sådär snygga, roliga eller 

bra på att festa. Det är ju en tv-serie och saker romantiseras…” 

 

Inte så trovärdig, romantisering, polerad, skiktat, ytligt, deterministiskt och ödesmättat blir 

istället negativa element i en ekvivalenskedja kring realismen i Skamdiskursen. 

 

Det förekommer alltså en kamp om huruvida Skam är en realistisk serie eller inte. Den frågan 

får också en större mening i och med framställningen av Skam som en sedelärande serie där 

vuxna får en inblick i hur det är att vara ungdom idag. Diskursen om Skam som en realistisk 

serie konstrueras vid igenkänning med händelser i verkliga livet, detta ger Skam statusen av 

att vara en dokumentär skildring snarare än en fiktiv skildring. Här får Skam betydelse för 

dagens samhälle, där tv-serien bygger broar mellan ungdomar och vuxna. Motdiskursen byggs 

istället upp genom att beskriva Skam som en polerad fiktiv berättelse som är ytlig och döljer 

ungdomens fulare sidor. Motdiskursen konstruerar bilden av Skam i mer negativa ordalag, 

såsom förförisk och beroendeframkallande, precis som Dallastittarna som Ang (1985) 
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hänvisar till i sin studie. Än så länge har dock inte konstruktionen av Skam som en 

sedelärande serie utsatts för någon större kamp. Men när vi går vidare till nästa tema som 

förekommer i diskursen – identifikation – utvecklas en kamp kring ämnet. 

 

4.2 Identifikation 

Identifikationen med karaktärer och situationer i Skam är även det en nod i diskursen. Det är 

många aktörer som identifierar sig med karaktärerna i Skam. Det spelar ingen roll om de är i 

samma ålder som karaktärerna eller inte. Identifikationen blir även ett element då det inte 

råder samstämmighet i huruvida det går att identifiera sig med karaktärer och situationer eller 

ej. Emma Tholander (Nordvästra Skånes Tidningar 2017) säger att: 

 

           “Man kan känna igen sig i karaktärerna och önska att man var lika smart som de.” 

 

På frågan om vilken av karaktärerna hon identifierar sig med svarar hon: 

 

“Jag hade önskat vara Eva, men jag har lite Noora-tendenser, det är mycket principer  

och jag har lite svårt att hålla dem och får dåligt samvete när jag känner att jag vill 

bryta dem.” 

 

Hennes kompis Frida Ohlander säger intressant nog att hon identifierar sig med flera än en av 

karaktärerna. Hon säger att hon identifierar sig som: 

 

“... Noora, men också Vilde, som är min favoritkaraktär. Jag bara älskar henne så 

mycket. Hon är så naiv, men samtidigt så smart och cool.” 

 

I “Det kjekkeste, kuleste på tv just nu” (Östgöta Correspondenten 2016) skriver 58-åriga Ann-

Charlotte Irhede att: 

 

“... tonträffen [i Skam] är total. Trots att det är mer än fyrtio år sedan jag själv var 16 

år och trots att jag har förändrats, känner jag igen mig. Precis så här är det att vara 

sexton – lika jobbigt, osäkert, ångest-fyllt och underbart. En människa är ju alla sina 

åldrar och just därför kan ‘Skam’ ge både igenkänning och ökad förståelse och 

samhörighet med dagens unga, även för alla oss som med råge passerat tonåren.” 
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Hos Irhede sammanförs identifikationen med att vuxna förstår tonåringar. Genom 

igenkänning och identifikation menar hon att vuxna kan känna samhörighet med dagens 

unga.  Irhede beskriver tiden som 16-åring med ord som jobbigt, osäkerhet, ångest-fyllt och 

underbart. Därefter skriver hon att en människa är alla sina åldrar, betyder det att hon som 58-

åring känner samma sak? Om vi lutar oss mot Durkheims (1995) religionssociologiska teorier 

verkar det som att Irhede vill framstå som en person som förstår sig på tonåringar, och hur det 

är att vara tonåring. Här framträder också en intressant paradox: Om en människa är alla sina 

åldrar, behövs då en serie som Skam för att skapa förståelse för ungdomen? En annan rimlig 

fråga att ställa sig är huruvida alla 16-åringar skulle skriva under på Irhedes beskrivning av 

åldern. Nostalgi kommer även fram som en flytande signifikant. Irhede blir påmind om sin 

egen ungdom och det är hon inte ensam om. I “‘Skam’ har allt och lite till” (Arbetarbladet 

2016) identifierar sig Frida Olsson med karaktärerna och kastas tillbaka till sin tonårstid när 

hon ser på Skam. 

 

“När jag ser Noora, Eva, Isak och de andra minns jag tydligt hur det kändes att vara 16 

år. Hur jävla osäker man var. Helt utelämnad till en hierarkisk värld där de snyggaste 

stod längst upp i pyramiden.” 

 

Anna-Karin Linder (Dagens ETC 2016) är även hon inne på det nostalgiska spåret: 

 

“Jag tror att det slår an en nostalgisk och i mitt fall samtidigt lättad ton hos oss. Trots 

att detta är 2016-tonåringar så finns det väldigt starka kopplingar till all sorts tonårsliv, 

oavsett om man var ung 1987, 1996 eller 2016…” 

 

Generation och ålder framstår också som element i diskursen. Aktörerna jämför sin 

generation med den generation som är i fokus i Skam – tonåren ställs mot vuxenåren. Anna 

Axfors (Svenska Dagbladet 2016) drömmer sig tillbaka till sin ungdom och önskar att hon 

borde varit mer som karaktärerna i serien när hon var tonåring. 

 

“... Jag blir också rörd för jag påminns om hur jag själv var som tonåring, och att jag 

borde varit mer som Eva, Noora, Sana, Isak och de andra. Lite mer livsbejakande och 

inte så allvarlig gällande livet … Det är så sorgligt att det är försent att vara 16 år och 

glad.”  
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Här sammanförs nostalgi och identifikation. Axfors överför egenskaper från karaktärerna och 

projicerar dem på sitt 16-åriga jag. På så sätt idealiserar hon seriens karaktärer. Det realistiska 

med serien ruckas en aning, är Skam en romantiserad bild av ungdomstiden? En som även 

drabbas av nostalgi är Fanny Wijk. I “Skam tar unga på allvar” (Göteborgs-Posten 2016) 

känner hon sig som “sexton år igen” och skriver att: 

 

“Skam har lyckats med det omöjliga - att få mig att känna en liten gnutta sorg över att 

aldrig mer få uppleva gymnasiet” 

 

Någon som däremot stör sig på vuxna som kollar på Skam med nostalgisk blick är Kristin 

Lundell. I “Skäms - ni har alla gått och blivit tokiga” (Aftonbladet 2017) undrar hon: 

 

“... varför skulle någon vuxen frivilligt vilja bevittna skoltiden en gång till? 

Gymnasietiden är ju snarare det som varenda sansad människa borde ägna resten av 

livet att förtränga. Den enda sunda inställningen till tonåren är att riva av dem som ett 

plåster och aldrig se tillbaka. Inte att tjugo år senare titta på en norsk variant av 

Bullens brevfilmer.” 

 

Lundell går emot strömmen. Nostalgin som Skam framkallar ses av henne som något osunt. 

Hon förminskar seriens betydelse genom att jämföra den med det gamla svenska 

ungdomsprogrammet Bullen och hon ger även en förklaring till varför så många vuxna 

engagerar sig i serien: 

 

“Kanske är det ett sätt att uthärda alltings plågsamhet att gå i barndom och låta sig 

uppslukas av att Mette-Marit och Kjetil - båda sexton och ett halvt - fått ihop det på 

skoldiskot trots att hennes ex Bödvar, 17, försökte sabba alltihop men varför skulle 

han göra det för han har ju varit otrogen mot Erna, 15 (vilken slut hon e). Ja eller vad 

det nu är som ni är så intresserade av. Efter recessionen kom regressionen. Att fly 

tillbaka till en era som man har facit till. En tid då man inte kunde avkrävas ansvar för 

det som pågick runt omkring en. Men ändå. Ni är vansinniga som frivilligt vill vara 

med om det där en gång till.” 

 

Lundell förklarar alltså det hängivna Skam-vurmandet hos vuxna med eskapism. När världen 

brinner omkring en finns Skam där som något att fly in i och tillbaks till en annan tid. Lundell 
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konstruerar vuxnas vurmande för Skam som något nästan religiöst. Hon ställer sig utanför den 

starka sammanhållningen som hon upplever finns bland andra vuxna kring tv-serien Skam. 

Konstruktionen av Skam som sedelärande möter här hårt motstånd. Det finns inget att lära av 

Skam då tonårstiden är något som vuxna bör lämna bakom sig. Skam blir dock – Lundells 

hårda ord till trots – en social valuta, såsom Katz och Liebes (1993) beskriver termen, vars 

betydelse är viktig att diskutera. Metaforen att riva av tonåren som ett plåster blir tillsammans 

med elementen eskapism, Bullen, förtränga, aldrig se tillbaka och vansinne att se tillbaka 

negativa tecken kring nostalgi och identifikation i Skamdiskursen. Sanna Rayman vänder 

även hon sig mot vuxnas konsumtion av Skam. Rayman har inte sett serien, men skriver i “Du 

är 40-plus, ingen subkultur” (Expressen 2017) att: 

 

“... dagens föräldrageneration förstår inte det Julie Andem [Skams skapare] beskriver - 

att tonåringar har behov av att få ha sin kultur ifred, snarare än att få den 

sönderkramad av mor och far.” 

 

Rayman är inte emot att vuxna ska se serien per se, det är fascinationen och det omåttliga 

hyllandet som hon stör sig på: 

 

“... måste vi konsumera kultur som om vi vore 14 år och nyligen insocialiserade i vår 

första subkultur? … När man är ung är sånt här på liv och död av en anledning. Man 

har inte upplevt mycket så det lilla man har blir naturligen livets dödsviktigaste. Det är 

varken obegripligt eller konstigt… Men åldrandet bör göra saker med oss.” 

 

Enligt Rayman ska alltså livserfarenhet ses som en faktor som bör omöjliggöra vuxnas 

hängivelse till Skam. Det är alltså inte Skam i sig som kritiseras, utan de vuxnas konsumtion 

av serien. Skam konstrueras som ungdomskultur som de vuxna ska vara försiktiga med att 

hänföras av.  

 

Den kritik som förs fram mot Skam som en tv-serie för vuxna konstrueras genom kritik mot 

innehållet i Skam. De problem och händelser som skildras i Skam förminskas och konstrueras 

som ungdomsproblem. Denna kritik bygger på aktörernas egna upplevelser av Skam, och 

enligt Durkheims (1995) religionssociologiska teorier kan vi då dra slutsatsen att de vill 

positionera sig som vuxna människor som har mer komplexa bryderier att förhålla sig till än 

de som skildras i Skam. Dessa kritiker intar subjektpostitionen vuxen som tar avstånd från 
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Skam och distanserar sig därmed från Skam som i sin tur då konstrueras som ungdomskultur. 

Inom en diskurs finns det alltid vissa bestämda positioner som subjekten kan inta – 

subjektpositioner. Till de olika positionerna medföljer även specifika förväntningar på hur en 

kan uppföra sig, vilket begränsar utrymmet för hur en kan agera (Laclau och Mouffe 2008). 

De ovan nämnda aktörerna går sedermera emot konstruktionen av Skam som något 

sedelärande, genom vilket vuxna kan få förståelse för ungdomar, och menar att vuxna bör låta 

ungdomarna ha sin kultur i fred. Genom denna konstruktion skapas också indirekt 

subjektpositionen vuxna som hänförs av Skam. Enligt Durkheims (1995) teorier blir Skam för 

dessa vuxna något heligt som för dem samman. Sett ur subjektpositionen vuxna som tar 

avstånd från Skam är denna sammanhållning dock inte något positivt utan konstrueras som ett 

galet beteende – en form av eskapism – som hindrar de vuxna från att ta sig an viktigare 

spörsmål än de ungdomliga bryderierna kring flyktiga relationer och tonårsångest. 

 

Just vuxna karaktärer är något som lyser med sin frånvaro i serien. I diskursen finns en kamp 

kring hur en ska se på detta faktum. Gunilla Brodrej försvarar det ungdomliga perspektivet i 

serien i “Skamligt Lundell!” (Kvällsposten 2017), sitt svar på Kristin Lundells kritiska text (se 

ovan). Hon menar att: 

 

“Den unika estetiken i ‘Skam’ vänder på denna den vanligaste 

verklighetsbeskrivningen och marginaliserar de vuxna. Det är för en gångs skull inte 

föräldragenerationens berättelse som är betydelsefull utan unga människor i färd med 

att skapa sin egen verklighet.” 

 

Frida Olheden (Nordvästra Skånes Tidningar 2017) säger att: 

 

“Ibland undrar man: Var är hans föräldrar? De är ju inte så gamla. Men det ska spegla 

ungas liv och vara i den bubbla där de är.” 

 

Olheden ser frånvaron av vuxna med något höjda ögonbryn, men har inga problem med att 

acceptera att det är så serien är gjord. Lars-Eric Jönsson behandlar ämnet i “Att bli vuxen i en 

värld utan vuxna” (Helsingsborgs Dagblad 2016). Han skriver att: 
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“‘Skam’ tar undantagslöst ungdomarnas perspektiv. De vuxna är i det närmaste 

konsekvent frånvarande. En lärare hörs ibland, men syns endast i form av en torso. 

Bara en sjuksköterska framträder med ett talande ansikte … Vuxenblivandet sker 

paradoxalt nog utan vuxna.”   

 

Jönsson ser detta som något ovanligt, men hittar likheter med en tecknad serie: 

 

“Denna frånvaro bidrar till ett något klaustrofobiskt intryck. Det är ett kammarspel, en 

tryckkokare, som få eller ingen slipper ut. Vill vi hitta något jämförbart leds mina 

tankar till ‘Peanuts’ , eller ‘Snobben’ på svenska, som på liknande sätt uteslöt de 

vuxna från barnens sociala liv, med lärare och föräldrar som endast var närvarande 

med konstiga läten som från en dragbasun. Barnen levde i sin egen värld.” 

 

Hos Jönsson kopplas elementen frånvaron av vuxna och vuxna förstår tonåringar ihop med 

realism. Han skriver att:  

 

“... så är det måhända att vara barn och ungdom. I den upplevda livsvärlden reduceras 

de vuxna till ett slags bakgrundsbrus.” 

 

Snobben, klaustrofobisk, kammarspel, tryckkokare, egen värld, bakgrundsbrus, uteslutning, 

frånvarande, bubbla och marginaliserar vuxna är alla element som bildar en ekvivalenskedja 

kring frånvaron av vuxna i Skamdiskursen. Här konstrueras Skam paradoxalt nog som en 

realistisk serie genom den orealistiska representationen av vuxenvärlden i serien. Detta går 

hand i hand med Fiskes (1987) syn på realismen som något subjektivt – det är tonåringens 

verklighet som skildras, där de vuxna upplevs som statister i tonåringens liv. 

 

Kring temat identifikation sker en intressant kamp om Skam som en sedelärande serie. 

Genom denna kamp får dock Skam betydelsen i dagens samhälle av att föra folk samman. Att 

Skam skapar någon form av kollektiv extas (Durkheim 1995) bland de vuxna råder det ingen 

kamp om. Kampen handlar snarare om huruvida denna kollektiva extas är något positivt eller 

inte. Det intressanta i diskursen om Skam i svensk press, som framträder här, är den fokus 

som riktas på de vuxna, och hur de påverkas av serien. Enligt Kristen Drotner (1999) brukar 

mediala debatter om populärkulturella fenomen tendera att kretsa kring hur barn och unga 

påverkas. I diskursen om Skam ligger dock ett stort fokus på de vuxna konsumenterna. I nästa 
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tema som utkristalliseras i diskursen om Skam i svensk press ges dock de yngre 

konsumenternas meningsskapande utrymme i diskursen. 

 

4.3 Moralism 

En annan nod/tema i den mediala diskursen kring Skam i Sverige är moralism. Ett exempel på 

detta är den kroppsfixering som framträder i exempelvis Zara Kjellners text “Den smala 

lyckan att vara Noora” (Kvällsposten 2017). Karaktären Noora står i centrum i den andra 

säsongen av Skam. Enligt Kjellner har Noora blivit den karaktären i serien som flest vill vara 

som, något som kritiseras i texten: 

 

“Noora Saetre är självständig och säger ifrån. Men framförallt är hon smal. Smalast. 

Som en uppdaterad barbie (blond, smal midja, hunkig (?) kille, röda läppar) blir hon 

idealet den 16-åriga tjejen som serien riktar sig till ska kunna sträva emot.” 

 

Här konstrueras Noora alltså som en förebild för 16-åriga tjejer som ser på Skam. Hon 

konstrueras dock som en dålig förebild. Kjellners framställning av Noora har mycket med 

utseende att göra. Genom att metaforiskt likna henne vid en Barbiedocka gör hon ett försök 

att avhumanisera Noora. Även karaktärens beteende sätts under lupp i texten: 

 

“Hon är individualisten som inte orkar älta, när de andra gråter behåller Noora lugnet. 

Känslorna tycks inte vidröra henne. Noora speglar uppenbarligen ett kontemporärt 

kvinnoideal. Egoistisk, kall och med lite tålamod för kompisarnas sorger lyckas Noora 

behålla sin integritet. Hon är den starka kvinnan. Den perfekta kvinnan. Ömhet och 

närhet upplevs som lätt klibbigt och i stället representerar Noora distans.”   

 

Genom att kritisera karaktären Noora kritiserar Kjellner också det kontemporära 

kvinnoidealet. Kjellner går vidare och kritiserar de tittare som hävdar att Noora är en 

feministisk förebild. 

 

“I sexscenerna ligger Noora stel som en vandrande pinne. Ibland svankar hon 

utmanande med rumpan och kastar lite lojt med håret. Kameran ligger hela tiden i linje 

med ‘mannens’ blick … Där Eva i första säsongen tryckte upp sin kille mot väggen 

och kysste honom aggressivt står Noora som en tamkatt och väntar på att bli klappad. 

Inte ett knyst om ‘feministisk symbol’ när Eva visar på makt över sin egen sexualitet 
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men så fort Noora (idealet) får ur sig något kvickt, mindre spännande, om starka tjejer 

jublar internet,” 

 

Feminismen blir en flytande signifikant i diskursen. Kjellner jämför Noora med karaktären 

Eva för att visa på ett beteende som hon anser vara mer värdig feministisk uppskattning. 

Metaforen “tamkatt” tas upp om Noora, vilket fortsätter avhumaniseringen av henne. 

Uppfattningen om karaktären Noora är viktig i diskursen. Karaktärerna i Skam får ses som en 

nod medan tecknet Noora blir en flytande signifikant som det råder stor kamp om. Kritiken 

mot Noora artikuleras i en negativ ekvivalenskedja med element som smalast, barbie, 

“ideal”, känslokall, distans, vandrande pinne och “mannens blick”. Här ser vi precis det som 

Drotner (1999) har visat – att studier om populärkulturella fenomen ofta handlar om hur barn 

och unga påverkas. I kritiken mot karaktären Noora konstrueras hon som en förebild för de 

unga tittarna. Som ett svar på kritiken mot Noora skriver Lisa Magnusson i “Det luktar sexism 

om kritiken” (Dagens Nyheter 2017): 

 

“Här hanteras tv-serien som om den vore verklighet, samtidigt som man kräver av de 

kvinnliga rollfigurerna att de ska vara övermänskliga. Den ‘feministiska kritiken’ går 

ut på att förebrå fiktiva kvinnliga rollfigurer för deras fel. Det klagas även på att deras 

konversationer inte passerar Bechdeltestet… Som jag minns det skulle stora delar av 

mina egna tonår inte ha passerat Bechdeltestet. Men mycket gjorde det, och så är det 

även i serien” 

 

Magnusson använder ord som “fiktiva rollfigurer” vilket antyder att det inte rör sig om en 

dokumentär skildring av ungdomstiden. Här möter tecknen Noora och feminism tecknet 

realism. Magnusson menar att Noora i kritiken ses som en livs levande person och att det gör 

att kritiken blir orimlig. Lite paradoxalt försvaras dock serien med att rollfigurernas brister 

snarare är tecken på något realistiskt med serien, detta genom att Magnusson jämför serien 

med sina egna tonår. Tecknet sexism kommer fram och kopplas ihop med kroppsfixering 

innan det ställs mot den feministiska kritiken: 

 

“... det talas om den manliga blicken, men vad är det inte för blick kritikerna har när 

de nu beskriver hur hon åmar sig, hur hon är så irriterande perfekt och smal, hur hon 

mest av allt påminner om en docka? Det luktar sexism.” 
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Svaret på kritiken mot Noora artikuleras genom en ekvivalenskedja med element som krav på 

övermänsklighet, som om det vore verklighet och sexism. Andra karaktärer än Noora är också 

i fokus för diskussion inom diskursen, även om Noora är den som det skrivs om mest. 

Framställningen av karaktären Chris kritiseras då hon av flera aktörer ses som en stereotyp för 

att vara en tjocka, roliga kompisen. Madelaine Levy (Svenska Dagbladet 2017) kallar Noora 

för drömtjejen” och jämför henne med Chris: 

 

“Värre är det för Chris - klickébilden av mullig tjej som övervärderar sin svaga valuta 

på kärlekens marknad och lägger an på den söta gaykillen. Tanken är att vi ska skratta 

när hon slickar på sin glasspinne och tittar honom djupt i ögonen - men är det 

verkligen roligt? Och när hon till slut, som tröstpris paras ihop med den ‘skumme’, 

killen från landsbygden? Är det kul?” 

 

En negativ ekvivalenskedja kring karaktären Chris i Skamdiskursen artikuleras med element 

som klichébild av mullig tjej, svag valuta på kärlekens marknad, roligt? och tröstpris. 

Karaktären William sätts också under lupp i diskursen. I “Vad är det med William i ‘Skam’?” 

(Avesta Tidning 2017) skriver Fridah Jönsson att: 

 

“Oavsett hur många gånger Noora säger att han [William] är en drittsekk … fortsätter 

han dyka upp i korridorerna och sms:a om hur vacker hon är och hur han vet att hon 

vill ha honom. Det vill säga ett psykopatiskt beteende.” 

 

Jönsson förstår inte vad tittarna ser i William och jämför även honom med karaktären Chuck 

Bass från tv-serien “Gossip Girl”. 

 

“... både William Magnusson och Chuck Bass är destruktiva personer som utsätter sina 

flickvänner för kränkningar och härskartekniker - och tittarna tillber dem, Och så står 

fina, snälla och vettiga killar bakom dem i serierna som aldrig får komma fram 

eftersom de framställs som töntiga och mesiga för att de här stollarna ska vara de 

eftersträvansvärda.” 

 

Jenny Nilsson skriver att hon älskar Skam, men riktar även kritik mot William i “Produkter av 

vår tid” (Norrländska Socialdemokraten 2017): 
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“... Den uppslukande kärlekshistorien mellan William och Noora börjar med den 

klassiska våldtäktsretoriken ‘du säger att du inte vill men jag vet att du vill’ … Så. 

Tröttsamt.” 

 

På frågan om vem som diskuteras mest i Kosegruppa Sverige svarar Frida Olheden 

(Nordvästra Skånes Tidningar 2017) att: 

 

“Särskilt William diskuteras: att Nora säger nej men ändå är han på henne, en del 

tycker att det visar en våldtäktskultur. Jag fattar vad de menar, samtidigt tror jag att 

den typen av kille som William är, den existerar ju. Serien utbildar genom att visa 

saker hela tiden, och låta karaktärerna reagera på det.” 

 

Det skapas en negativ ekvivalenskedja kring karaktären William som består av elementen 

våldtäktsretorik, våldtäktskultur, kränkningar, härskartekniker, psykopat, hindrar snälla 

killar och drittsekk. Utifrån den negativa bilden av William konstrueras han som antingen 

stereotyp, eller som verklighetstrogen, och som verklighetstrogen är karaktären William också 

en del av diskursen som konstruerar Skam som en sedelärande serie. 

 

Karaktären Sana är även hon föremål för diskussion i diskursen. Hon är muslim, något som är 

centralt i diskursen kring Sana. I “Liberala feminister lägger sig i” (Kristianstadsbladet 2017) 

undrar Carolin Dahlman: 

  

“,,, varför frågar inte Noora och de andra tjejerna mer om slöjan? Hade Dagmar nöjt 

sig med att folk sa ‘jag vill inte ha rösträtt’? … En liberal feminist måste fråga i syfte 

att befria… Jag har svårt för ‘sköt dig själv och skit i andra’-synen eftersom att den 

fegt lämnar tjejerna under slöjan i sticket” 

 

“Dagmar” i det här sammanhanget är karaktären Dagmar Friman, kvinnorättskämpe i tv-

serien “Fröken Frimans krig” (SVT). Dahlman ifrågasätter Noora och de andra karaktärernas 

feminism och skriver att: 

 

“... samtidigt är en av tjejerna i gänget, Sana, muslim och bär hijab, och hennes 

situation talas det mycket lite om - trots att väldigt många tjejer som bär slöja gör det 

eftersom det är påtvingat av familjen, kulturen eller Gud. I ett av avsnitten säger Sana 



38 
 

att hon bär slöja för att hon vill det, och så stannar diskussionen där. Jaha. Hon vill ju 

det - so what? Och så rullar samtalet över till killar och alkohol och fester igen.” 

 

Här ifrågasätts alltså karaktärernas beteenden. Sana får stå som en symbol som belyser de 

andra karaktärernas bristande feminism.  

 

Högstadieeleven Jasmin Lind (Norrländska Socialdemokraten 2017) har dock Sana som 

favoritkaraktär: 

 

“Jag tycker Sana … är bäst. Hon är så ärlig och uppriktig och säger vad hon tycker. 

Och så är hon väldigt bitchig (skratt).” 

 

En negativ ekvivalenskedja artikuleras kring elementet Sana som består av element som 

påtvingad slöja, förtryck, lämnas i sticket och icke-feminism, Å andra sidan artikuleras en 

positiv ekvivalenskedja kring Sana med element som bäst, ärlig, uppriktig, säger vad hon 

tycker och bitchig.  

 

Den tredje säsongen av Skam kretsar kring karaktären Isak. Under säsongen utforskar han han 

sin sexualitet - något som tas upp inom diskursen. I “Vi var så unga och menade inget illa” 

(Arbetarbladet 2017) jämför Ola Liljedahl nostalgiskt sin tonårstid med Skam:  

 

“Han [Isak] har blivit kär i en annan kille. Vad ska han säga? Till polarna? Det kastade 

mig tillbaka till skolkorridorerna i Hälsingland. När vi drog våra bögskämt visste vi så 

oerhört lite. Jag anade inte att några av mina kompisar var pojkar som gillade pojkar 

och flickor som gillade flickor.”  

 

I texten berörs Liljedahl av scenen när Isak “kommer ut ur garderoben” inför sina vänner: 

 

“I TV-serien tar Isak mod till sig. Kompisarnas reaktion fick tårarna att rinna på mig. 

Det som är så stor sak för honom är ingen stor sak för dem. Han är ju deras bästa 

kompis vem han än älskar.” 

 

I jämförelsen med Liljedahls egen tonårstid konstrueras Skam än en gång som en sedelärande 

serie. 
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I “Ett skamgrepp om ungdomar” (Laholms Tidning 2017) tycker Åsa Höijer att: 

 

“Det är kul att se skildringen av hur en grupp killar totalt accepterar sin polares 

homosexualitet, och peppar honom vid sms-kontakterna med en strulande pojkvän.” 

  

Jenny Nilsson (Norrländska Socialdemokraten 2017) tycker att skildringen av homosexuell 

kärlek i säsong tre är nyskapande: 

 

“I tredje säsongen får vi följa den stora kärleken mellan Isak och Even. Vi får se 

dialoger mellan unga män som jag aldrig sett det gestaltas förut. Vänskapen. Så många 

scener som är hjärtskärande fina.” 

 

I “Och vips så har Skam än en gång gjort världen till en lite bättre plats” (Dagens ETC 2016) 

skriver Ida Kjellin att: 

 

“Med den här homosexuella kärleksrelationen tog Skam steget från underground-

fankultur och något som mest varit en angelägenhet för oss i Norden, till att dussintals 

stora tidningar, bland dem The Guardian, nu skrivit om fenomenet … Fortfarande får 

homosexuella på tv oftast nöja sig med kindpussar, utan samma typ av fysisk kärlek 

som heterosexuella par, Inte i Skam!” 

 

I “‘Skam’ lärde mig mer om relationer än skolan” (Metro - Stockholm 2016) identifierar sig 

skribenten Patrick David med Isak och tilltalar sig själv som tonåring: 

 

“Jag vill säga till mitt 16-åriga jag: Patrick, det blir bättre. Men det hade blivit bättre 

snabbare om ‘Skam’ fanns på din tid. Där varje dag hade känts lättare. Där det inte 

bara var olikkönade par och relationer på tv. Där det fanns sådana som du i den mest 

omtalade serien … Efter tre säsonger av ‘Skam’ har jag lärt mig mer om verkliga livet 

och queerförhållanden än jag lärde mig av 13 år i skolan.” 

 

En positiv ekvivalenskedja skapas kring homosexualiteten i Skam med element som Isak, lärt 

mig mer av Skam än skolan, fysisk kärlek, vänskap, kärlek, nyskapande, acceptans, peppande 

kompisar och tårframkallande. Skam konstrueras som något betydelsefullt och som något 
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som påverkar individer och samhälle, till och med i hela världen. Genom att titta på Skam kan 

en ökad förståelse för queerförhållanden uppnås, och därigenom göra livet lättare för 

exempelvis homosexuella. 

 

Den enda aktören som skiljer sig från de andra i diskursen är Maria Jacobsen som i 

“Konservativ bild av unga i Skam” (Piteå-Tidningen 2017) skriver att: 

 

“En ytterligare aspekt [i Skam] är den starka heteronormen. Heterosexuell kärlek 

framstår som det enda möjliga.” 

 

Jacobsen har dock inte sett säsong tre av Skam, något som troligtvis skulle påverka hennes 

åsikter. Hon skriver själv att: 

 

 “Fortsättningen kanske emotsäger mig på alla sätt.” 

 

Karaktärerna i Skam sätts under lupp, och deras styrkor och brister belyses. Utifrån dessa, 

både deras handlingar och det sätt de är författade, konstrueras de som antingen 

verklighetstrogna eller stereotypa. När de konstrueras som verklighetstrogna lyfts deras brister 

upp som tecken på mänsklighet, med argument som att det faktiskt finns människor som är på 

det ena eller det andra sättet. När karaktärerna konstrueras som stereotypa lyfts argument fram 

som antyder att de beter sig som klichéer och att de är förutsägbara. Precis som Fiske (1987) 

menar så konstrueras realismen utifrån hur betraktaren tolkar vad den tittar på. Det blir tydligt 

att något som upplevs som realistiskt för en person kan upplevas som orealistiskt för en 

annan. Karaktärerna konstrueras också som förebilder, både som bra förebilder (se exemplet 

med Isak och homosexualitet) och som dåliga förebilder (se exemplet med William och 

Noora). När karaktärerna i Skam konstrueras som förebilder konstrueras Skam indirekt något 

som påverkar tittarna, och då framförallt de yngre tittarna. Precis som Höjdestrand (1997) såg 

i videovåldsdebatten handlar det om moraliska aspekter – här handlar det om moralisering av 

karaktärernas handlingar.  

 

Det intressanta i allt detta är hur de olika konstruktionerna av karaktärerna skiljer sig från 

varandra i diskursen. Den kamp som finns mellan dessa konstruktioner går i linje med det 

som Ang (1995) och Katz och Liebes (1984 och 1985) tidigare visat i sina studier, samt det 

som Hall (1980) menar med sin encoding/decoding-modell – nämligen att den som tolkar ett 
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populärkulturellt fenomen gör det utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter. Enligt 

Durkheim (1995) är aktörernas tolkningar också starkt förknippat med hur de själva vill 

framstå. Ola Liljedahl vill göra upp för sitt förflutna då han och hans kompisar uppvisade brist 

på förståelse för homosexuella, och hyllar Skam genom att beskriva tv-serien som något 

frigörande för homosexuella. Jenny Nilsson hyllar Skam, men reserverar sig för hur 

karaktären William porträtteras, som hon menar är ett exempel på klassisk våldtäktskultur, 

och positionerar sig därmed som en feminist. 

 

4.4 Norge och det norska språket 

Ett annat tema i diskursen är noderna Norge och det norska språket. Frida Olheden 

(Nordvästra Skånes Tidningar 2017) säger att: 

 

 “Man blir helt hooked, man vill bara lära sig språket som de pratar i serien …” 

 

I “Lita på hypen - du måste bara se norska ‘Skam’” (Örnsköldsviks Allehanda 2016) skriver 

Karin Jonsson att; 

 

“För första gången känner jag en samhörighet och en närhet med Norge och norskar. 

Trots att vi en gång var landsmän och fortfarande är grannländer … är det något som 

fått att min generation inte klickat med oljeriket. Man reser till Oslo för att jobba ihop 

pengar, men har ingen förståelse för livet där och det dyra köttet. Samtidigt som jag 

slukar tre säsonger ungdomsserie vävs nya ord in i min vokabulär: Drittsekk, trist, 

trenger, russebuss, hyttetur.” 

 

Jonsson är inte ensam om att använda den nyfunna, norska vokabulären i sin text. Många 

aktörer slänger gärna in norska uttryck och flera texter har något av dessa i rubriken (precis 

som den här studien!). I “Serr?” (Värmlands Folkblad 2016) skriver Cecilia af Jochnick att: 

 

“Plötsligt har norskan tagit över hemmet. Som värmlänning har jag inga problem med 

‘dritsekk’, för driter gör vi i Värmland också. Men ord som kødder, hookar och dust är 

däremot helt nya, fast jag skulle ha klarat ordet seriöst om inte tonåringarna förkortat 

det till ‘serr’...” 

 

Björn Barr skriver i “I skammens grepp” (GT 2016) att: 
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“... själv stapplar man i säng alldeles för sent efter att ha maratontittat i timmar, 

Tungan alldeles öm efter norska ordkrumbukter som sjalu och drittsekk.” 

 

Maria Näslund ägnar hela “Väl på plats i Skam-världen smyger sig norskan in i huvudet” 

(Göteborgs-Posten 2016) åt det norska språket i Skam apropå att serien belönades med 2016 

års Nordens språkpris: 

 

“Vilken fantastisk, nordisk språkfest! … Det årliga priset delas ut till insatser som på 

ett innovativt sätt stärker den nordiska språkförståelsen, vilket man ju verkligen kan 

säga att Skam gör… Väl på plats i Skamvärlden smyger sig norskan in i huvudet 

direkt och du hör snart dig själv säga saker som ‘stoler du ikke på meg’ och ‘kødder 

du’. Både svenska och danska tidningar har presenterat listor av typen ‘Norska ord du 

behöver kunna för att fatta något i Skam’...” 

 

Christian Naumanen (Borås Tidning 2016) konstaterar att: 

 

 “... det sägs att svenska ungdomar till och med börjat tänka på norska.” 

 

Det norska språket i Skamdiskursen artikuleras genom en positiv ekvivalenskejda med 

moment som svenska ungdomar tänker på norska, nordisk språkfest, svenskar pratar norska, 

öm tunga, tar över hemmet, samhörighet, närhet och kødder du. Ett moment är ett tecken som 

är fixerad, som det inte råder någon kamp om (Winter Jörgensen & Phillips 2000, Bergström 

& Boréus 2012). Skam konstrueras genom användningen av det norska språket som en 

sammanbindande faktor. Det norska språket skapar samhörighet heter det, och aktörerna 

slänger sig med norska uttryck som de lärt sig när de tittat på serien. Om vi ska tolka detta 

genom Durkheims (1995) teorier tycks aktörerna då vilja framstå som att de står nära 

karaktärerna i tv-serien, samt nära andra aktörer som delar samma uppfattning som dem om 

Skam. Det råder en slags identifikationsprocess inom detta.  
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5. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen besvaras uppsatsens frågeställningar och de viktigaste slutsatserna från 

analysen lyfts fram och vidare forskning föreslås.  

 

5.1 Återkoppling till frågeställningar 

Vilka teman förekommer i tidningstexterna om Skam? 

De tydligaste teman som förekom i tidningstexterna om Skam var realism, identifikation, 

moralism, samt Norge och det norska språket. Den huvudsakliga kampen inom diskursen om 

Skam i den svenska pressen under vintern 2016-2017 tenderade till att röra sig runt frågan 

huruvida Skam är en realistisk tv-serie eller inte. Liksom i Angs användarstudier kring Dallas 

förekom det en positiv anda inom de tidningstexter som ansåg att tv-serien var realistisk, 

medan de texter som uttryckte missaktning snarare lyfte fram orealistiska inslag. 

 

När karaktärerna i Skam diskuterades framställdes de som antingen verklighetstrogna eller 

stereotypa. Karaktärernas handlingar och hur de är författade diskuterades och analyserades ur 

moraliska perspektiv. Där förekom också en hel del identifikationer med händelser, eller med 

karaktärer i tv-serien, antingen vuxna aktörer som nostalgiskt, eller med fasa, mindes tillbaka 

till sin egen ungdom. Det förekom även ungdomar som såg sig själva, eller bekanta, i de olika 

karaktärerna. Runt Norge och det norska språket förekom det ingen diskursiv kamp. Skam 

konstruerades som en sammanbindande faktor som genom det norska språket skapade en 

slags gemenskap aktörerna sinsemellan, samt mellan aktörerna och karaktärerna i tv-serien.  

 

Det är viktigt att förstå att dessa fyra teman inte är helt skilda från varandra. De går på många 

sätt in i varandra och det råder således en gråzon mellan dem som kan vara betydande. 

 

Vilka aktörer är aktiva, och hur manifesteras identiteter i texterna? 

De aktörer som var aktiva inom diskursen om Skam i svensk press vintern 2016-2017 var i 

huvudsak vuxna människor. Något som skiljer den mediala diskursen om Skam från tidigare 

mediala debatter om populärkulturella fenomen är det sättet som den vuxna publiken 

diskuterades. Enligt Kirsten Drotner som studerat mediala debatter om populärkulturella 

fenomen brukar debatterna föras av vuxna, men tendera till att handla om hur barn och unga 
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påverkas. Denna diskussion fanns visserligen också när Skam konstrueras i den svenska 

pressen, men en anmärkningsvärd stor del av texterna hade fokus på den vuxna publiken. 

 

De mest tongivande identiteterna som manifesterades i texterna var vuxna som tar avstånd 

från Skam, vuxna som hänförs av Skam, vuxna som förstår tonåringar, samt ungdomar som 

känner igen sig i Skam. 

 

På en individnivå konstruerades karaktärerna i Skam som förebilder, både bra och dåliga, och 

en moraliserande ton rådde, framförallt bland de vuxna aktörerna, kring hur karaktärerna beter 

sig och hur de framställs i serien.  

 

Det förekom även en del yngre personer bland aktörerna. De hade en enhälligt positiv bild av 

Skam, och deras hållpunkt var att Skam är en realistisk serie. Framförallt konstruerade de 

karaktärerna som trovärdiga och påstod sig kunna känna igen sig själva, eller andra, i dem. 

 

Vad säger texterna om populärkulturens (i det här fallet Skam) betydelse för 

dagens samhälle? 

Konstruktionen av Skam i den svenska pressen 2016-2017 gav Skam betydelse för samhälle 

och individ bland annat genom att tv-serien ansågs vara sedelärande. Framförallt vuxna får 

genom serien en insikt i ungdomarnas värld, och serien konstruerades i detta avseende som en 

dokumentär skildring av ungdomsåren. Skam konstruerade som något ”äkta”, och att det 

skrevs att Skam ”är inte tv”. Skam konstruerades som något som föräldrar, politiker och 

vuxna inom skolan bör se. Skam konstrueras också som en meningsskapande katalysator där 

de unga tittarna strävar efter att vara som karaktärerna i tv-serien. Samtidigt konstrueras Skam 

som en distraktion som bara handlar om triviala problem, och som således hindrar vuxna från 

att bry sig om viktigare frågor. 

 

Däri ligger också en av de intressantaste slutsatserna i den här studien, vilken är hur stor del 

av de diskursiva kamperna som handlade om vuxnas konsumtion av tv-serien Skam. Vad 

betyder det att så stort fokus låg på de vuxna tv-tittarna? Är det ett tecken i tiden? Är det en 

produkt av tv-seriens innehåll? 
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Utifrån vad vi funnit i vår analys förefaller antagandet att Skam är mer än bara något att titta 

på som ett rimligt antagande. Det intressanta är att de diskursiva kamper som sker när Skam 

konstrueras i den svenska pressen väcker olika synsätt på moraliska frågor, på hur vi 

konsumerar populärkultur och hur vi förstår vår omvärld genom den populärkultur vi 

konsumerar. Skam konstrueras som något som behöver diskuteras, något som påverkar, och 

således har betydelse för samhälle och individer. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Tv-serien Skam och allt som den gett upphov till är onekligen ett intressant 

forskningsområde. Här följer några förslag till vidare forskning: 

 

 Gör en fokusgruppsundersökning bland gymnasieungdomar om hur de ser på Skam 

för att komplettera resultatet från den här studien. 

 Gör en kvalitativ studie med intervjuer med upphovsmakarna till Skam för att ta reda 

på hur de gjort för få den att bli så populär. 

 Gör en semiotisk bildanalys av Skam från ett feministiskt perspektiv för att ta reda på 

om Skam är en feministisk serie eller ej och hur detta tar sig uttryck. 

 Analysera de flöden på sociala medier som de olika karaktärerna i serien har. Skams 

skapare Julie Andem kontrollerar ett flertal konton på exempelvis Instagram som ger 

sken av att vara de olika karaktärerna seriens konton. Kontona har tusentals följare 

som “gillar” och kommenterar inläggen. Gör en diskursanalys för att ta reda på vad 

som skrivs av de fiktiva karaktärerna och hur verkliga människor reagerar på det som 

läggs ut. 
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