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ABSTRACT   

SKAM (”Shame”) is a Norwegian WebTV-series which portrays several youths during their 

time in high school. Each season addresses a new main character whom treats or is subjected 

to the feeling of shame. The WebTV-series is unique in its way of not being shown on the 

traditional television. Instead the series is shown on the digital play-service NRK and 

SKAM’s own blog. SKAM is transmedia in its way of using social platforms to expand and 

give new perspectives and stories to the fictional world. For example, the characters obtain 

authentic Instagram profiles where the viewers can to comment, like or follow the characters.  

The aim of this study was thus to explore what kind of relationship between fans establish 

with the fictional characters of SKAM when using transmedia storytelling and why they 

interact with the phenomenon’s social platforms. The paper also examines in which way 

SKAM is using transmedia storytelling.  

The paper is restricted to the platform Instagram and an audience segment called “fans”. This 

due to the time restriction for the paper to dictated as well as “fans” being the most exploited 

to extend a fictional world in form of social and cultural activities.  

The scientific questions attempt to be answered by interviewing a focus group along with 

carrying out a semiotic image analysis. The results showed that the way SKAM was using the 

transmedia storytelling in a realistic manner which created a similar form of hyperreality in 

which parasocial relationship and emotional realism could be formed. This due to Instagram 

being already an integrated platform in the fans lifestyles. The integrated platform along with 

the similar hyperreality allows the fans to interact or have the illusion to interact with the 

characters in a manner which portrays them as social friends. Creating a social bond from the 

fans to the characters. The characters Instagram profiles portrays in a realistic manner with 

text and pictures. Their problems, emotions and lifestyle creates a solid connotation to the 

audience. Making the fans laugh, cry and feel with the characters and wanting to engage in 

their life. The transmedia storytelling lets the fans engage with the character and letting new 

perspective of their realistic lives being portrayed. Creating parasocial and emotional realism.  

Keywords: transmedialt berättande, hyperrealitet, parasociala relationer, emotionell realism, 

Skam, fans, publik, Jenkins  
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1. INTRODUKTION  

Webbtv-serien SKAM sändes för första gången under hösten 2015 på den norska kanalen 

NRK:s digitaltjänst samt webbtv-seriens blogg och har uppmärksammats på både lokal samt en 

mer global skala (Jones 2017). SKAM handlar om en grupp norska ungdomar och deras liv 

under gymnasietiden. Varje säsong porträtterar en karaktärs perspektiv och hur denne behandlar 

eller går igenom känslor som är kopplade till ”skam” (IMDB 2017).  

Det som kan ses unikt för webbtv-serien är att den övergivit de traditionella plattformarna för 

att sända serien. SKAM sänds alltså inte på den analoga tv:n utan använder sig av digitala 

plattformar, play-tjänster samt sin egna blogg för att visa sitt medieinnehåll.  

Dessutom har SKAM även tagit ett steg längre i den digitala utvecklingen och blivit 

transmedial. Jenkins (2011) begrepp om transmedialt berättande behandlar hur ett 

medieinnehåll och dess berättelser kan tas del av på flera plattformar. I SKAM kan tittare dels 

ta del av webbtv-seriens avsnitt men den fiktiva världen expanderas också till andra sociala 

plattformar. Exempelvis har karaktärerna ett eget Instagramkonto som speglar individens 

personlighet. På dessa konton publiceras dels bilder i anknytning till seriens innehåll men även 

andra bilder utan koppling. Tittaren kan således ta del av det som publiceras samt interagera 

med dessa bilder på liknande sätt som om karaktärerna skulle vara verkliga.  

Således är det intressant att undersöka hur tittare ges möjlighet att ta del av den expanderade 

Skam-världen. Detta då SKAM skulle kunna vara ett exempel på hur media blir mer omfattande 

och interaktiv med sin publik.  

Uppsatsen utgår från en fokusgrupp och tankar kring SKAM och karaktärernas 

Instagramkonton samt en semiotisk bildanalys. Den ”publik” som undersöks klassificeras i 

studien som ”fans” då dessa enligt Hill (2002) och Jenkins (2006) tar ett steg längre och 

engagerar sig i kulturella aktiviteter om fenomenet i sin vardag.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka det transmediala berättandet och dess användning i 

SKAM-världen. Frågeställningar var således följande:  

- Hur använder sig SKAM av transmedialt berättande genom Instagram?  
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- Vilken slags relation skapas vid användandet av transmedialt berättande från fansen till 

SKAM-karaktärerna?  

- Varför interagerar fansen med karaktärernas Instagramkonton?  

1.2 AVGRÄNSNING  

Uppsatsen har avgränsats till att endast undersöka relationen mellan SKAM och fans då flera 

plattformar skulle skapat ett för brett undersökningsmaterial för uppsatsens tidsplan. Endast 

säsongerna 1–3 undersöks då säsong fyra påbörjades under studien arbete och hade inte sänts 

klart när uppsatsen lämnades in. Således skulle det varit svårt att tillhandahålla hur säsong fyra 

påverkade fansen.  

Uppsatsen har även avgränsats till att endast gå djupgående på karaktärernas Instagramkonton 

och inte de andra sociala plattformarna som Facebook eller SKAM:s blogg. Detta då Instagram 

tillåter fansen att interagera mer med medieinnehållet och mer i realtid än de andra. Genom 

Instagram kan fansen gilla, kommentera samt interagera med andra fans direkt under en 

karaktärs specifika bild. Detta i jämförelse med Facebook där fansen endast i största mån kan 

se karaktärens profilbild eller dylikt. Bloggen är även begränsad då denna fungerar mer som en 

”allt-i-allo” plattform där Instagrambilder interageras med avsnitt och sms-konversationer.  

Studien utgick från individer som klassas som fans. Dessa individer är mer insatta och mer 

villiga att interagera med material de har intresse av och är således relevanta för studiens 

frågeställningar. (Hills 2002: ix; Jenkins 2006: 41).  

1.3 UPPSATSENS UPPLÄGG  

Detta avsnitt är en introduktion av uppsatsen handling, mål och syfte. Denna efterföljs sedan av 

en bakgrundsbeskrivning om SKAM som webbtv-serie, vad Instagram är och hur SKAM och 

Instagram fungerar tillsammans. Även SKAM på Facebook och bloggen nämns ytligt för att ge 

en förståelse över transmedialiteten i fenomenet i kapitlet.  

Kapitel tre behandlar den teori som används för att analysera frågeställningarna. Dessa är; 

transmedialitet, hyperrealitet, parasociala relationer samt emotionell realism. Därefter följs ett 

kapitel om metod och metodbeskrivning med en semiotisk bildanalys samt en fokusgrupp. 

Dessa används för att undersöka hur kommunikationen ser ut och om dessa kan kopplas till den 

relation som finns från fansen till karaktärerna. Kapitlet beskriver även hur studien 

genomfördes med planering av fokusgrupper och hur deltagarna hittades genom öppna 
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ansökningar på Facebook, hur man resonerat kring validitet, dess för och nackdelar och valet 

av just dessa metoder.  

I kapitel fem och sex analyseras och diskuteras resultaten och knyter an till teorin från kapitel 

tre om vad som framkom under intervjun samt vad bildanalysen betyder i sin helhet. Kapitlet 

diskuterar att SKAM använder sig av transmedialitet i med ett verklighetsperspektiv och leder 

till en fiktiv social relation och att skillnaden mellan fiktion och verklighet är otydlig. Även 

reflektion om framtida forskning diskuteras i kapitel sex. Detta avslutas sedan i kapitel sju med 

en sammanfattning och slutsats av arbetet.  

2. BAKGRUND 

2.1 SKAM SOM WEBBTV-SERIE 

Webbtv-serien SKAM började sändas på sin egna blogg genom kortare klipp som publiceras 

under veckans gång samt NRK:s officiella streaming hemsida under hösten 2015. De tre 

säsonger som sänts klart när uppsatsen skrivs växlar mellan 10 och 11 avsnitt. Längden varierar 

mellan 15 till 40 minuter (IMDB  2017).  

SKAM handlar om en grupp ungdomar som börjar på gymnasieskolan Hartvig Nissen skole 

(kallat Nissen) i Oslo. I avsnitten får man följa en huvudkaraktär under en säsong som under 

någon omständighet behandlar känslan av skam.  

Serien handlar allt ifrån kärleks- och vänskapsrelationer till tyngre ämnen som psykisk ohälsa. 

Säsongerna har hyllats av sin publik och kritiker för sin verklighetstrogna bild (Axfors 2016).  

Under säsongernas gång har klipp släppts på SKAM bloggen som speglas i realtid för publiken. 

Avsnitten som släpps på oregelbundna dagar och tider under veckan bildar tillsammans veckans 

avsnitt på NRK:s streaming hemsida. Klippen som släpps börjar med den dag och tid som 

avsnittet ska spegla och släpps då på bloggen. Exempelvis skulle ett klipp kunna börja med 

texten ”Torsdag 11:13” och släppas en torsdag klockan 11:13 på plattformen.  

2.2 VAD ÄR INSTAGRAM?  

Instagram grundades 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger där grundidén för appen var att 

dela med sig av sin vardag i bilder. Som användare innehar personen ett eget konto med en 

profil där bilder publiceras. Användaren kan utöver gilla eller kommentera andras bilder även 
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följa konton som sedan syns i ett flöde - flik där alla bilder från personer man följer samt ens 

egna publiceras (Instagram 2017).  

Användaren kan även välja om ens egna konto ska vara ”öppen” för allmänheten att ta del av. 

Alltså där i princip alla användare kan i praktiken gilla, kommentera eller följa kontot. Man kan 

även välja ett stängt konto där användaren ”godkänner” vilka som får ta del av profilen. 

(Instagram 2017).  

2.3 SKAM PÅ INSTAGRAM  

Skam-karaktärerna i webbtv-serien går att följa på Instagram där nästintill varje central karaktär 

innehar ett personligt konto. Några få karaktärskonton är även stängda för allmänheten, 

exempelvis Eskild. De flesta är dock öppna och tillåter således fans av webbtv-serien att ta del 

av medieinnehållet. Sålunda finns möjlighet för fans att kommentera, gillar eller följa dessa 

konton.  

Karaktärernas konton innehar allt från några tusentals till hundratals följare med 

gillmarkeringar och kommentarer. Karaktärernas Instagramkonton speglar bilder från webbtv-

seriens mediematerial med miljöer som återfinns i serien men även andra bilder utan koppling. 

Dessa bilder porträtteras även på ett verklighetstroget sätt som diskuteras i den semiotiska 

bildanalysen.  

3. TIDIGARE FORSKNING  

3.1 TRANSMEDIALT BERÄTTANDE  

Transmedialt berättande (transmedia storytelling) begreppet populariserades av Henry Jenkins 

och åsyftar ett medieinnehållsberättande som sprids och existerar på ett flertal plattformar 

(Jenkins 2011). Jenkins menar att det transmedial berättande centrala roll är att utvidga den 

fiktiva världen utan att upprepa medieinnehållet eller berättelsen (Jenkins 2009). Istället 

används de olika transmediala plattformarna till att utvidga berättelsen eller världen ur flera 

perspektiv eller en djupare nivå från exempelvis olika händelser, miljöer eller karaktärer 

(Jenkins 2009). Således kan transmedialt berättande som teori appliceras på SKAM då denna 

värld har expanderat till flertal händelser och berättelser med exempelvis karaktärernas 

Instagramkonton.  
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Elizabeth Evans, universitetslektor inom film och 

television (The Nottingham University 2017), menar 

också att för att ett transmedialt berättande ska kunna 

fungera behöver plattformarna inneha gemensamma 

nämnare som karaktärer eller miljöer (Evans 2008: 203). 

Detta då tittaren ska kunna utgå från redan kända nämnare 

(som SKAM-karaktärerna i serien och på Instagram) för 

att kunna ta till sig det nya medieinnehållet. Evans menar 

att det är nödvändigt att i dagens samhälle expandera 

medieinnehåll för att ge berättelsen samt världen en 

djupare nyans (Evans 2008: 198).  

Även att tillåta tittaren välja när denne vill förlänga den 

fiktiva världen är essentiellt, argumenterar Evans för i sin studie om Spooks och dess online-

spel på BBC. Evans menar att tittarna från tv-serien Spooks använder sig av BBC:s online spel 

med seriens medieinnehåll för att hålla karaktärerna samt den fiktiva världen ”vid liv” (Evans 

2008: 209). Spelet, det transmediala mediet, ska alltså fungera som en förlängning där publiken 

kan ta del av innehållet när hen vill. 

Evans drar även slutsatsen att transmediala medier kan ge möjlighet till en selektiv interaktivitet 

där tittaren ges möjligheten att inneha någon form av påverkan på en plattform i realtid (Evans 

2008: 201). Evans menar att selektiv interaktivitet är essentiellt för att publiken ska vilja ta del 

av andra delar i den fiktiva världen (Evans 2008: 201). I Evans studie exemplifieras illusionen 

av kontroll med Spooks online-spel där agerandet från spelaren/tittaren ger konkreta 

konsekvenser av nästa steg i berättelsen. Den knapp och det val som spelaren tar beslut om 

leder antingen till nästa steg i spelet eller ett misslyckande.  

3.1.1 AKTUALITETEN  

Jenkins argumenterar även för att utvidgning av information till publiken/fansen genom den 

digitala teknologin har en central roll. Jenkins menar även att det är aktuellt att göra i dagens 

samhälle då fankommunikationens behov gällande ”Collective Intelligence” ökar. Ett verktyg 

att hantera expansionen av ”Collective Intelligence” skulle kunna vara att låta den primära 

mediekanalen sprida sitt innehåll till digitala plattformar där fansen kan ta del av ”utvidgad 

information” och uttrycka känslor och information (Jenkins 2002: 5).  Alltså att bli 
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transmediala. Vid transmedial berättande och användning av teknologiska plattformar menar 

Evans att publiken bör vara familjär med tekniken sedan innan för att kunna ta tills sig denna i 

sin vardag (2011: 74). För uppsatsen syfte är det således intressant att se om Instagram är en 

teknologisk plattform där ett inarbetat beteende redan finns vilket då förenklar att ta till sig 

SKAM:s fiktiva värld.  

4. TEORETISKT RAMVERK 

4.1 TRANSMEDIALIT BERÄTTANDE FÖR VEM?  

Även Charles Davis, professor inom media (Ryerson University 2017), framför en liknande 

definition av transmedialt berättande med att medieinnehållet och dess värld utvidgas och inte 

upprepas (Davis 2013: 177). Dock menar Davis på att publiken måste vara aktiva och interagera 

med ett flertal plattformar för att transmedialitet ska kunna äga rum. Varje deltagande individ, 

karaktär som publik har således en central roll för mediet. Detta är nödvändigt för att publiken 

ska vilja ta del av flera dimensioner av mediet, dela detta med varandra och på så vis sprida 

medieinnehållet vidare för att transmedialitet ska kunna fungera. Davis menar alltså att det inte 

räcker att expandera världen genom plattformar, publiken måste vilja ta del av dessa. Denna 

”publik” skulle exempelvis kunna vara fans (Davis 2013: 180).  

Innebörden för fenomenet ”fans” diskuteras i Matt Hills (2002) bok Fan Cultures där Hills ger 

en övergripande definition av ”fans”. Ett fan är (enligt Hills) ytterst insatt i ett fenomen som 

exempelvis en artist eller ett tv-program (som SKAM) vilket leder till att individen kan 

överskridande mycket information, verkar vara väl utbildad inom området samt deltar i flera 

sociala aktiviteter (Hills 2002: ix).  

Denna definition har likartade egenskaper med Jenkins definition där författaren ger 

definitionen av ett fan där denne använder sig av fenomenet (exempelvis ett tv-program) som 

en kulturell aktivitet (som att delta i en Facebookgrupp eller följa karaktärer på Instagram). Man 

expanderar objektet eller fenomenet med att dela med sig av känslor samt tankar med andra 

”fans” och deltar i ett ”community”. Varför fanets agerande och behov sker samt viljan att 

utvidga sitt intresse för ett fenomen menar Jenkins är för att känna en känsla av tillhörighet 

(Jenkins 2006: 41). I ”Interactive Audience? The ’collective intellegence’ of media fans” 

benämner Jenkins detta som “Collective Intelligence” då fankulturer innehar:” //…// simply a 

pleasure in knowing but, a pleasure in exchanging knowledge” (Jenkins 2002: 3). 
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Davis menar att fans är mest mottagliga för transmedialitet då intresset för den fiktiva världen 

är så pass stort att tid avsätts för att ta del av fenomenet (Davis 2013: 180). Fanet vill, enligt 

Davis, veta mer om individen (fiktiv som verklig) för att få en tillfredställelse från de olika 

transmediala plattformarna (Davis 2013: 180).  

4.2 POSTMODERNISM OCH BAUDRILLARDS HYPERREALITET 

Alvesson och Sköldberg diskuterar i sin bok om postmodernismens början och utveckling 

(2008). Författarna beskriver postmodernismens mål som ett försök till att ”… vända upp och 

ned på traditionella epistemologiska föreställningar inom samhällsvetenskap och filosofi.” 

(2008: 391). Postmodernismen uppmärksammar variationen och möjligheten till flera olika 

tolkningar. Verkligheten kan alltså förklaras på ett flertal olika sätt (Alvesson och Sköldberg 

2008: 399).  

Baudrillards teori är en förgrening inom postmodernismen och behandlar hyperrealitet 

(Alvesson och Sköldberg 2008: 395). Teorin utgår från simulacrum vilket menas med en 

identisk kopia som saknar ett original, exempelvis hur en CD alltid är en kopia av låtar, eftersom 

skillnaden mellan dessa två inte längre finns. Baudrillard menar att simulationen skapar en sfär 

eller en verklighet utan ursprung: en hyperrealitet. ”Verkligheten” och simulationen 

sammanslås tills de inte längre går att åtskilja. Simulationen och det fiktiva ses som lika mycket 

verklighet som ”verkligheten” själv (Storey 2009: 187).  

För att applicera teorin på SKAM utgår uppsatsen ifrån att tanken om simulacrum kan vara en 

fiktiv värld som ändå existerar i verkligheten. Det som berättas saknar en grund i verkligheten 

utan är påhittat – saknar original – men existerar i verkligheten och kolliderar med individers 

vardag genom sociala plattformar. Alltså skapar något som kan likna eller har gemensamma 

drag med Baudrillards hyperrealitet.  

I Benjamin Woolleys bok Virtual Worlds beskrivs ett flertal exempel på hyperrealitet. Bland 

annat diskuteras Disneyland Paris. I Disneyland Paris stiger besökaren in i en sagovärld och 

skapar en fiktiv verklighet med sin egna valuta (Disney Dollar) och pass vilket framställer 

världen som verklig. På grund av simulationen som korresponderar med verkligheten skapas 

den harmoniska hyperrealiteten (Woolley 1993: 200). 

Storey påpekar dock att trots att människor lever i hyperrealitet och agerar utefter det är det 

möjligt att de är medvetna om den fiktiva simulationen, trots att detta inte var det Baudrillard 
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åsyftade. Istället för att vara omedveten om skillnaden menar Storey att gränsen mellan fiktivt 

och verklighet tappar sin betydelse (Storey 2009: 189) Storey hänvisar till Fiske (1994) som 

menar på att samhället inte längre ägnar någon större uppmärksamhet till hyperealiteten då det 

är så väl integrerat i deras verklighet (Fiske 1994: xv). Till exempel med SKAM där fans vet 

att karaktärerna är fiktiva men följer och interagerar med dessa ändå.  

4.3 PARASOCIALA RELATIONER  

Mass- och interpersonell kommunikation har utifrån traditionen setts som två olika 

forskningsfält. Dock under senare 1900-tal har de två fälten uppmärksammats och diskuterats 

kring att varken den ena eller den andra kan på egen hand förklara kommunikation skriver 

Rubin och Perse (1989: 59). De två författarna menar på att ett fenomen där mass- och 

interpersonell kommunikation binds samman vid parasociala relationer. Dessa relationer är 

mänskliga förbindelser till fiktiva karaktärer eller offentliga personligheter som formas genom 

ett medium (Cohen 2009: 224; Allen, Gregg, och Schippa 2006: 302). Denna relation behandlar 

hur publiken skapar en känslomässig och kognitiv relation till den publika figuren genom 

massmedia. Cohen menar att detta är en ny typ av fenomen som skapats genom elektroniska 

massmedier, som radio och television (Cohen 2009: 224).  

För att parasociala relationer ska kunna äga rum behöver publiken känna en intim relation med 

den publika figuren, visa sig familjär och informell samt agera på ett realistiskt vis (Cohen 

2009: 225–226; Allen, Gregg, och Schippa 2006: 304; Rubin och Perse 1989: 60).  

I parasociala relationer finns en öppning där tittaren får ta del av mer personliga tankar och 

värderingar (Cohen 2009: 227). Exempelvis med SKAM:s Instagramkonton där fans får ta del 

av karaktärernas tankar och vardag på en mer personlignivå. Detta är även nödvändigt och kan 

stärkas ytterligare om personen kan få vara delaktig i vad som händer den publika figuren eller 

ta del av dennes liv i någon form menar Rubin och Perse (1989: 60).  

Trots att relationen inte är verklig och således begränsad genom exempelvis fiktiva karaktärer 

som endast kan röra sig i den fiktiva världen (Allen, Gregg, och Schippa 2006: 302) så kan inte 

parasociala relationer ses som ett substitut för sociala (Cohen 2009: 225). Parasociala relationer 

är ”verkliga” relationer i den form att de utvecklas under en längre tidsperiod. Detta trots att 

dessa ofta är ensidiga och baserade på en fiktiv närhet (Cohen 2009: 227; Rubin och Perse 1989: 

60). Desto mer tittaren tar del av materialet desto större chans finns att en parasocial relation 

kan uppstå menar Allen, Gregg, och Schippa (2006: 311). Cohen menar på att relationen även 
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kan stärkas genom att tittaren interagerar relationen i sitt vardagliga liv. Att ge referenser till 

tidigare program till exempel kan skapa ett historiskt förflutet (Cohen 2009: 227).  

Således liknar en parasocial relation en social. Cohen menar att den parasociala relationen är 

lik den sociala på grund av det faktum att tittaren inte behöver identifiera sig med karaktären 

utan likt den sociala byggs relationen upp under en tidsperiod, tar del av den privata sfären och 

har möjlighet att interagera relationen i sitt vardagliga liv (Cohen 2009: 227; 229).  

4.4 EMOTIONELL REALISM  

Något som även återkopplar till den en mer personlig relation med en publik offentlighet är 

emotionell realism som diskuteras i Ien Angs, bok Watching Dallas: soap opera and the 

melodramatic imagination. I boken undersöker Ang såpoperan Dallas framgång under 1980-

talet och hur det kommer sig att en sådan stor publik engagerar sig i fenomenet. Detta genom 

en textanalys av svarsbreven från en holländsktidning (1985: 10).  

De svarsbrev Ang mottar speglar känslosamma relationer till karaktärerna, uttryck för vad de 

tycker om serien som helhet eller vilka av karaktärerna de identifierar sig med. Med detta 

diskuterar Ang att en av anledningarna till att såpoperan är så pass populär och skapar relationer 

till sin publik har att göra med emotionell realism (Ang 1985: 44).  

Då känslorna, handlingarna och tankar från karaktärerna har igenkännande kvalitéer skapas en 

känslosam relation för publiken till karaktärerna - emotionell realism (Ang 1985: 45). Detta gör 

såpoperan ”realistisk” menar svarsbreven. Ang lyfter frågan om vad som gör den ”realistisk” 

och menar att det är problemen, ömkligheten, kärleken och glädjen som skapar detta (1985: 

44).  

Relationen stärks även ytterligare då serien skapar även en historisk tidslinje som ger möjlighet 

för karaktärerna att utvecklas och således tittaren med dem (Ang 1985: 52–53). Således skapar 

Dallas en tydlig emotionell realism. Likt Dallas följer SKAM en historisk tidslinje där 

karaktärerna utvecklas under säsongernas gång och anspelar på en ”vardaglig livsstil” som 

antagligen kan ha liknande problem och konnotationer till sin publik som i Dallas.  
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5. METOD 

5.1 VAL AV METOD OCH MATERIAL  

Metoden som valts för att undersöka forskningsfrågorna är fokusgruppsintervjuer med semi-

strukturerade intervjuer samt en semiotisk bildanalys av sex bilder från karaktärernas 

Instagramkonton.   

Då fokusgruppintervjuer är en kvalitativ metod kommer resultaten från studien inte kunna 

generaliseras, dock är detta inte tanken med studien (McCracken 1988: 17). Tanken är att 

utforska åsikter och tankar gällande den transmediala SKAM-världen och karaktärers 

Instagramkonton från olika individer.  

För att fördjupa fokusgruppens diskussion till analysen kommer även karaktärernas 

Instagramkonton att analyseras utifrån en semiotisk bildanalys med sex Instagrambilder från 

karaktärerna.  Detta för att ge en mer nyanserad nivå på hur transmedialitet används i SKAM 

och hur fansen kommenterar och interagerar med medieinnehållet. För analysen kommer 

uppsatsen utgå från Saussures teorier gällande tecken samt semiotiska begrepp som konnotation 

och denotation.   

5.2 SEMIOTISK BILDANALYS  

5.2.1 SEMIOTIK  

Semiotik härstammar från det grekiska ordet Semion som betyder tecken och ingår i den 

kvalitativa forskningen om teckenteori (Køjrup 2004: 9). Metodens syfte innefattar studier av 

normer och samhällsstrukturer på ett en djupare nivå (Bryman, 1997:77). Semiotikens grundare 

betraktas som Charles Sanders Pierce samt Ferdinand de Saussure (Fiske 1997: 63–66). De två 

teoretikerna studerar tecknets betydelse och mening. För att begränsa metoden kommer 

uppsatsen endast utgå från Saussure då denna teori har utvecklats och även beskriver 

konnotation och denotation.  
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5.2.1.1 SAUSSURES MODELL OM TECKNET OCH DESS BETYDELSE 

 

 

 

 

 

 

 

I filosofen Ferdinand de Saussures modell består tecknet av det betecknande och det 

betecknade. Det betecknande är tecknets utsida och utseende som uppfattas som det är, alltså 

dess fysiska utseende. Exempelvis en linje på ett papper. Det betecknade är den mentala 

föreställningen som skapas för användaren (Fiske 1997: 66).  

Tecknet skapar således en beteckning: den betydelsen i den externa verkligheten vid mötet med 

avkodaren (Fiske 1997: 67). Här har beteckning olika innehåll beroende på en individs 

erfarenheter eller den kultur man infinner sig i.  
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Roland Barthes utvecklade hur Saussures modell stod i relation till läsaren av tecknet och 

dennes sociala och kulturella situation. Kärnan i denna teori behandlar således föreställningen 

om två ordningar av beteckning (Fiske 1997: 117).  

Den första ordningen av beteckning behandlar förhållandet mellan det betecknande och det 

betecknade. Ordningen menar på tecknets uttrycksida och åsyftar på tecknets uppenbara och 

förnuftiga betydelse. Barthes kallade den ordningen för denotation (Fiske 1997: 117–118). 

Den andra ordningen av beteckningen behandlar två olika tänkt gällande tecknet. Den första 

behandlar läsarens sociala och kulturella situation som samspelas med tecknet.  Tecknet tolkas 

utifrån läsarens erfarenheter, känslor eller de värderingar som finns i kulturen och benämns av 

Barthes som konnotation (Fiske 1997: 118). Dock påpekas att konnotationer är subjektiva hos 

den enstaka individen eller i en kultur gemensamt (Fiske 1997: 119).  

Den andra delen i Barthes andra ordningen är myt och menar på den berättelse som en kultur 

förklarar som verklighet eller naturligt (Fiske 1997: 121). Denna beteckning inkluderas inte 

med i studien utan fokuserar endast på Barthes begrepp: konnotation och denotation.  

5.2.2 VAD ÄR EN SEMIOTISK BILDANALYS?  

Genom att bryta ner och se bilden med linjer, färger, typsnitt eller faktarutor kan Barthes 

beteckning av första ordningen (denotation) avkodas. Vad föreställer bilden rent fysiskt? Fogde 

menar att det är att se hur bilder och text förhåller sig tillvarandra och vilka resurser (som text 

och linjer) används för att skapa den producerade bilden (Fogde 2010: 181). Även hur fotot 

eller bilden är taget. Att fotografiet är taget underifrån ger exempelvis objektet ett underläge 

och ovanifrån ett övertag för betraktaren (Fogde 2010: 182).  

De kulturella associationer som sedan sätts i förbindelse med bilden är det Barthes benämner 

som konnotation, alltså de erfarenheter, värderingar eller kultur betraktaren har (Fogde 2010: 

182–183).  

5.2.3 URVAL: SEMIOTISK BILDANALYS  

För den semiotiska bildanalysen valdes sex bilder ut för att analyseras. Bilderna valdes ut 

genom att dela in alla bilder från huvudkaraktärernas konton i sex teman. Att bilderna och 

tematiseringen utgick från huvudkaraktärernas Instagramkonton var för att begränsa materialet 

samt att dessa har en stark koppling till den primära fiktiva världens berättelse.  
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En del bilder från huvudkaraktärernas Instagramkonton hade vid urvalet publicerats med 

anknytning till säsong fyra. Då uppsatsen fokuserar på säsong 1–3 togs dessa bilder inte med i 

urvalet för den semiotiska bildanalysen. Totalt delades 154 bilder in i sex olika teman. Av dessa 

var 77 från Evas konto, 30 från Nooras och 47 från Isaks. 

De sex olika teman som bilderna delades in under var: (1) ”selfies” en bild på karaktären själv 

ur en vinkel där denne själv kan ta bilden. (2) ”Groupie”: en ”selfie” med fler personer i bilden, 

där innehavaren av Instagramkontot finns med. (3) ”Vänner”: bild på vänner som är tagen från 

en annan vinkel så att någon annan tagit bilden. (4) ”Objekt”: bilder på föremål eller miljöer 

där ingen människa är med i bilden. (5), ”Texter” bild med texter som antingen är roliga, 

skämtsamma eller känslosamma. (6) Videoklipp.  

Från dessa teman valdes sedan den mest kommenterade bilden ut från varje kategori. Detta för 

att välja ut varje bild från kategorierna enhetligt. Av de mest kommenterade bilderna 

porträtteras Isak fyra gånger och har fyra av de mest kommenterade bilderna. Detta kan grundas 

i att Isak var den senaste huvudpersonen och i och med att publiken vuxit med säsongernas 

gång har även interaktiviteten ökat - vilket lett till fler kommentarer på den senaste 

huvudkaraktärens bilder – alltså Isak. Detta är en brist i studien som upptäcktes efter att den 

semiotiska bildanalysen och uppsatsen var färdigställd. Uppsatsens fokus på Isak skapar en syn 

på hur just hans konto förmedlar och använder sig av transmedialt berättande och vilka 

kommentarer som porträtteras snarare än alla karaktärer tillsammans som en helhetsbild.  

Därför kan den semiotiska bildanalysen ses som ett exempel på hur en av SKAM:s karaktärer 

använder sig av transmedialt berättande. Samtidigt kan man även argumentera för att Isaks är 

den senaste huvudpersonen och fått mest uppmärksamhet (med kommentarer och 

gillmarkeringar) på Instagram och är således ett exempel på den karaktär som fansen har den 

”mest etablerande” relationen till överlag. Fler fans verkar välja att interagera med Isaks konto 

än exempelvis Evas trots att deras bilder publicerats under samma tidsperiod.  

5.2.4 VARFÖR SEMIOTISK BILDANALYS?  

Den semiotiska bildanalysen valdes ut som ett komplement till fokusgruppen för att skapa ett 

starkare underlag och ge en mer nyanserad bild av hur Instagramkonton ser ut. Bilder är aldrig 

statiska utan avbildar eller illuderar alltid något kan semiotisk bildanalys analysera dessa 

inramningar och bakomliggande motiv (Fogde 2010: 180). Genom att använda sig av en 
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semiotisk bildanalys kan dessa inramningar och den verklighet som tolkas genom tecken 

avkodas och analyseras (Chandler 2007: 10–11).  

5.2.5 KRITIKEN MOT SEMIOTISK BILDANALYS  

Kritiken med att använda sig av semiotisk bildanalys är att analysen baseras på den individs 

erfarenheter, kultur, känslor när denne analyserar. Det person A ser behöver nödvändigtvis inte 

överensstämma med vad person B ser. Således är analysen gällande karaktärernas 

Instagrambilder subjektiva. De kopplingar och den analys som framförs utgår från den kultur 

och de värderingar uppsatsen är skriven i (Fiske 1997: 118–119). Fiske menar att det är 

användaren som skapar tecknets betydelse för beteckningen (Fiske 1997: 63).  

5.3 FOKUSGRUPPER  

Fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ metod där ett flertal deltagare samlas för att diskutera 

djupgående ett ämne, i detta fall under en timme. Fokusgruppen i studien bestod av sex 

deltagare enligt Wibecks rekommendation för en optimal diskussion (Wibeck 2010: 11, 62).  

Gällande hur många fokusgruppsintervjuer som bör göras varierar på grund av ämnesval. 

Wibeck hänvisar till Gleser och Strauss som pratar om en ”teoretisk mättnad” där moderatorn 

avslutar sessionerna när ingen ny information tillkommit (Wibeck 2010: 61–62). Då denna 

studie hade en tidsram efterföljdes inte Gleser och Strauss rekommendation utan utgick från ett 

bekvämlighetsurval med en fokusgrupp. Detta fungerade bra då den kompletterades med en 

semiotisk bildanalys och är endast en mindre studie.  

5.3.1 SEMI-STRUKTURERADE INTERVJUER  

Vid utformandet av intervjumanual utgick studien från semi-strukturerade frågor. Då dessa kan 

förhållas mer till studiens mål och frågeställningar. Genom att använda sig av dessa frågor (se 

bilaga 1) kan moderatorn vinkla in frågor som berör uppsatsens ämne och således förhindra att 

respondenterna ”svävar ut” som skulle kunna ske med en ostrukturerad metod (Wibeck 2010: 

58) Samtidigt finns utrymme att prata fritt och således diskutera tankar och åsikter mer 

djupgående (Wibeck 2010: 56–57).  
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5.3.2 URVAL: FOKUSGRUPP  

Vid valet av gruppmedlemmarna som deltog i fokusgrupperna utgick studien från ett 

bekvämlighetsurval (Larsson 2010: 82) då deltagarna bor i Stockholm samt ett strategiskt urval 

då två öppna ansökningar skickades ut på de slutna-gruppen ”Kosegruppa Sverige” på 

Facebook. Varför strategiskt urval användes var då urvalet inriktar sig mot individer som kan 

ge en ökad förståelse för undersökningen då de är väl insatta i fenomenet (Wibeck 2010: 66). 

”Kosegruppa Sverige” valdes ut som Facebookgrupp då individerna i gruppen kan klassas som 

”fans.” Dessa individer deltar i en social och kulturell aktivitet genom ett fan-community på 

Facebook och valt att expandera SKAM-världen för att dela med sig av känslor och tankar med 

andra ”fans” (Hill 2002: ix; Jenkins 2006: 41). Dessa individer är således lämpliga för studiens 

syfte och dess forskningsfrågor.  

Vid utskick av den öppna ansökan i ”Kosegruppa Sverige” gavs kriteriet att följa minst en 

karaktärers Instagramkonto. Två stycken öppna ansökningar skickades ut, 11 april 2017 samt 

18 april 2017 där vardera ansökan rekryterade tre respondenter.  

En homogen grupp skapades genom att respondenterna var deltagare i ”Kosegruppa Sverige”, 

följde minst en karaktär på Instagram samt bodde i Stockholmsområdet. En homogengrupp ses 

som en tumregel enligt Larsson då likartade grupper är mer benägna att dela med sig av sina 

åsikter och information av personlig art (2010: 81).  

5.3.3 VARFÖR FOKUSGRUPPER? 

Syftet med uppsatsen uppnås effektivt med hjälp av fokusgruppsintervjuer då metoden används 

för att diskutera åsikter och tankar gällande ett ämne samt ta reda på individers uppfattning om 

sitt eget handlade (Larsson 2010: 80; Wibeck 2010: 21). Genom fokusgruppsintervjun tilläts 

respondenterna att ställa frågor till varandra och gemensamt utveckla tankegångar som skulle 

kunna ha varit svårt att tillhandahålla i en kvalitativ intervju (Wibeck 2010: 22).  

Användningen av fokusgrupper generar även större mängd data under en kortare tid och 

uppsatsen fick flera perspektiv och svar på frågor i jämförelse med en kvalitativ intervju (Flick 

2006: 190). Deltagarna uppmuntrades till att diskutera sina tankar sinsemellan och jämförde 

eller motsatte sig med varandra (Wibeck 2010: 149–150). Det sågs som något positivt eftersom 

det gav ett djup och en större kontext, något som Wibeck även diskuterade i metodboken (2010: 

149).  
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Genom att använda semi-strukturerade intervjufrågor tilläts deltagarna att diskutera sina åsikter 

och tankar mer djupgående med varandra än vid en strukturerad intervju där moderatorn har en 

aktiv roll som kan influera respondenterna. Således kändes det som diskussionen gick mer 

ingående in på ämnen som moderator inte själv reflekterat över (Wibeck 2010: 57). Bland annat 

diskuterade deltagarna fritt utifrån den ställda frågan och gick in på nästa tema utan att en ny 

fråga ställts.   

5.3.4 KRITIKEN MOT FOKUSGRUPPER 

Det som kan komplicera och skapa svårigheter med fokusgrupper är gruppdynamiken. Det är 

svårt som moderatorn att veta hur dynamiken i gruppen kommer att se ut innan intervjun. Då 

det är svårt att förutspå om någon individ kommer bli mer ledande (Flick 2006: 196; Wibeck 

2010: 152). Även moderatorns roll kan skapa svårigheter om denne tar för mycket plats och 

börjar styra för mycket (Flick 2006: 197). Detta upplevdes dock inte under studien då alla 

respondenter kom till tals och moderatorn inflikande endast ett fåtal gånger under diskussionen.  

Fokusgruppintervjuer kan även av praktiska skäl vara svårt att genomföra då det kan vara 

problematiskt att finna tid samt plats för deltagarna att delta (Flick 2006: 197). Således avsattes 

två veckor för att finna tid och plats.  

Trost och Kvale diskuterar även hur det kan vara problematiskt vid semi-strukturerade 

intervjuer hur respondenterna kan väva samman frågor och göra moderatorn obekväm. Därför 

behöver moderatorn vara bekväm med sitt material och kunna anpassa frågorna mot den 

diskussion som förs (Kvale 1997:177; Trost 2010:25).  Under fokusgruppsintervjun upplevdes 

detta inte som problematiskt då respondenterna tillförde nya frågor sinsemellan. Det blev 

snarare en fördel att frågor vävdes samman och fortgick i andra perspektiv.  

5.4 VALIDITET  

Moderatorn kan bedöma intervjuns validitet genom att gå tillbaka till frågeställningen och titta 

på studiens hela kontext samt se studien utifrån deltagarnas perspektiv (Wibeck 2010: 145). Det 

är essentiellt att moderatorn ser sin roll objektiv och själv kan påverka gruppen. För att försöka 

se objektivt på sessionen har anteckningar skrivits efter fokusgruppsintervjun. Dessa 

anteckningar finns att se i bilaga 2 (Wibeck 2010: 145).  

Wibeck refererar även till ekologisk validitet som menas med att det som diskuteras under 

sessionerna har ett legitimt värde i samhället (Wibeck 2010: 145). Då fokusgruppsintervjun är 
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en social händelse med diskussioner där deltagarna interagerar med varandra och utbyter tankar 

som modifieras är fokusgrupper ekologiskt valida till skillnad från data som samlas in där 

individer ger enskilt uttryck för sina åsikter (Wibeck 2010: 146).  

5.4.1 VALIDITET: FÖRBEREDELSER INFÖR FOKUSGRUPPEN   

Som moderatorn menar Wibeck att det är viktigt att veta vilken påverkan miljön kan ha (2010: 

32–33). Därför tillfrågades samtliga deltagare om var som skulle vara bekvämt för 

fokusgruppen att äga rum. Privata meddelande skickades ut till samtliga med frågor om vilken 

dag de kunde och tid. De privata meddelandena sändes även ut i ett försök att minska 

interpersonella faktorer där individerna bildar förutfattade meningar om varandra (Wibeck 

2010: 30–32). Tillsammans kom moderatorn och deltagarna överens om ett grupprum på 

Frescatibiblioteket.  

För att underlätta interpersonella faktorer samtalades även det redan innan intervjun om de klipp 

som släppts under veckan. Detta för att få gruppen att känna sin gemensamma nämnare och på 

så vis minska de demografiska variablerna som att kön och yrke skiljer de åt som kan påverka 

gruppdynamiken (Wibeck 2010: 29–30).  

Att samtala om SKAM redan innan intervjun var också ett försök att se hur kompatibla 

deltagarna var med varandra. Att ta hänsyn till interpersonella faktorer kändes essentiellt redan 

innan intervjun för att se om det skulle ske några större problem med gruppdynamiken (Wibeck 

2010: 30–32). Vissa personer tog mer plats än andra men inte på grund av hierarki utan att dessa 

var mer benägna i ämnet.  

5.5 RELIABILITET 

För reliabiliteten för uppsatsen har fokusgruppen och dess innehåll transkriberats (bilaga 3) 

samt anteckningar rörande reflektioner efter fokusgruppsintervjun (bilaga 2). Även de 

intervjufrågor som ställts redovisas i bilaga 1. Bilagorna är till för att andra ska kunna ta del av 

materialet och således kunna tolka analysen. Wibeck menar att en uppsats är reliabel om all 

data redovisas tydligt (Wibeck 2010: 143).   
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5.6 FORSKNINGETISKA REGLER  

5.6.1 ANONYMITET OCH INSPELNING AV INTERVJU  

Larsson diskuterar huruvida anonyma intervjupersonerna bör vara (Larsson 2010: 75). För att 

tillhandahålla viss anonymitet skildras endast respondenternas förnamn.  

Under sessionen förklarades även att, vid godkännande, kommer sessionen att spelas in. Det 

förtydligades även att intervjun inte kommer lyssnas av någon annan än moderatorn för att 

kunna transkribera diskussionen som material till analysen. Samtliga av deltagarna godkände 

inspelningen.  

6. ANALYS   

6.1 DEN SEMIOTISK BILDANALYSEN  

I den semiotiska bildanalysen återfinns bilder från Evas (@evamohn2), Isaks (@isakyaki) och 

Nooras (@loglady99) Instagramkonton, dessa har varit huvudkaraktärerna från säsong 1–3. På 

bilderna där en individ porträtteras återfinns Isak på alla bilder utom en. Bilden kallad 

”Groupie” (där Isak även finns med) samt ”Vänner” visar Even som är Isaks pojkvän.  

Bland kommentarerna finns Jonas som är expojkvän till Eva och bästa vän med Isak, Magnus 

som är vän med Isak samt Eskild som bor tillsammans med Isak och Noora i ett kollektiv. 

6.1.1 ”SELFIE”  
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6.1.1.1 ”SELFIE-BILDEN” PÅ DENOTATIONSNIVÅ 

På en denotationsnivå betecknas bilden av Isak som gömmer halva sitt ansikte mot en träborste 

med röda strån. Han har en svart mössa med en ljusgrå luvtröja över, en mörkare grå halsduk 

halvt virad kring halsen över luvtröjan samt en blå jacka. Bakgrunden är ljus med trädstammar 

och lövträd som täcker bakgrunden samt en blå himmel. Lövens färg ser ut att vara mer 

orangegula. På denotationsnivån ser bilden ut att vara tagen med ena handen och är av en sämre 

kvalité. Isak portätteras i jämnhöjd med tittaren från en mer ”sidovinklad” position då han ser 

in i kameran med pupillerna i ögonens ögonvrår. Bildtexten skrivs: ”Kjører movember og OD. 

Ikke feil det? ”  Vilket till svenska kan översättas till: ”Kör Movember och OD. Inte fel det? ” 

Bilden är publicerad 3 november 2016 av Isak.  

6.1.1.2 ”SELFIE-BILDEN” PÅ KONNOTATIONSNIVÅ 

I webbtv-serien ses inte Isak ta sin ”selfie-bild” eller utföra något arbete för Operasjon Dagsverk 

utan bilden saknar helt kontext till den primära berättelsen för webbtv-serien. Konnotationen 

kan vara, och ses som, en verklighetsbild av vad de norska gymnasieelever gjorde den 3 

november 2016. Bland kommentarerna återfinns två kortare konversationer mellan Isak och 

Eskild samt Isak och Magnus. Som exempel berör konversationen mellan Isak och Eskild att 

Eskild säger ”fining” till Isaks bild och att han ska ta hem ”PK” varpå han fortsätter och säger 

att Linn (kollektivkamrat) gör te. Isak svarar genom att säga att han är trött på ”PK” men att 

han är ”en fet kille” varpå Eskild svarar ”What?”. Detta tillför återigen inget till den fiktiva 

berättelsen som berörs i webbtv-serien. Endast ny information om Isak och Eskilds vanliga liv 

framkommer som skapar ytterligare en verklighetsdimension till den fiktiva SKAM-världen. 

Bilden har inga gillmarkeringar från någon av de andra karaktärerna.  

Således kan detta kopplas till Jenkins definition av en expandering av en fiktiv värld genom 

flera plattformar (2009; 2011). Samt en hyperrealitet då kommentarerna som speglas mellan 

karaktärerna speglas i ett verklighetstroget format då det inte avgränsas tydligt att karaktärerna 

är fiktiva och styrs av en produktion.    

Själva bilden är en selfie då den ser ut att vara tagen av Isaks med en mobilkamera på grund av 

den sämre kvalitén. Hans position och vinkel skulle kunna indikera att han är jämlik med sin 

tittare och kan konnotera en humoritisk sida till sig med träborsten. Träborsten verkar delvis 

signalera det skägg han inte kan odla samt hans arbete till ”Operasjon Dagsverk” Tillsammans 
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med bildtexten understryks detta genom att berätta att bilden är tagen under ”movember” 

(november månad då man låter skägget växa ut för att visa sitt stöd mot prostatacancer) samt 

indikera att han deltar i ”Operasjon Dagsverk”. Denna dag innebär att man som gymnasieelev 

samlar in pengar genom välgörenhetsarbete (som att städa utomhus – träborsten) för att hjälpa 

välgörenhetsorganisationer (Operasjon Dagsverk 2017). Träborsten kan alltså stå som 

betecknade för movember samt ”Operasjon Dagsverk”. Genom den beteckning som bilden tas 

i och med dess bildtext kan detta konnotera att bilden är tagen med en humoristisk ton. 

6.1.1.3 KOMMENTARERNA  

Av de tio kommentarer som portätteras under bilden skrivs ingen på norska. Istället framställs 

kommentarer på språken; kinesiska, spanska och engelska. Detta skulle kunna konnotera på den 

fiktiva världens spridning då fletalet länder som tar del av de transmediala plattformarna. Bland 

dem engelska kommenterarerna framställs dirketa indikationer till Isak med att uttrycka ”I 

LOVE YOU SOO MUCH!!” Kommentaren kan alltså konnotera till att uttrycka sin kärlek till 

karaktären Isak eller skådespelaren Tarjei.  Inom konnotationens kulturella ramar kan även 

kommentaren ses som starkt uttryckt då kommenteren är skriven i versala bokstäver.  Frågan 

är dock om kommentaren är skriven till Isak i den fiktiva världen och har såldes svårt att se 

skillnad mellan fiktion och verklighet, något som kan likna Baurdillards hyperrealitet. Eller om 

den är skriven till Tarjei Sandvik Moe som spelar Isak. 

Samma användare följer även upp med versala bokstäver förkortningen ”OMG” som står för 

”Oh my god” följt av en emoji med hjärtformade ögon och en skrikade emoji som i kontexten 

av beteckningen kan tolkas som exalterande. Kommentaren skulle således kunna beteckna en 

extas av selfien av Isak. Bland de utvalda  kommentarerna återfinns även den spanska 

kommentaren ”dona de casa” alltså ”hemmafru” som skulle kunna anspela och fortsätta på Isaks 

humoristiska bild och bildtext.  
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6.1.2 ”GROUPIE”  

 

6.1.2.1 ”GROUPIE-BILDEN” PÅ DENOTATIONSNIVÅ 

Bilden som är markerad som ”Groupie” är publicerad 16 december 2016 av Isak och betecknar 

på en denotationsnivå två unga mäns (Even och Isak) ansikten på nära håll. Den unga mannen 

till höger (från tittarens perspektiv) ses ha på sig ett mörkgrått plagg kring hals och nyckelben. 

Den unga mannen till höger ler med stängd mun varpå mannen till vänster ses pussa den andra 

mannen på kinden. Två fingrar ses även hålla upp den högra mannens haka. Mannen till vänster 

har en röd mössa och ett mörkgrått plagg på den övre delen av kroppen som beskärs kring de 

två männens nyckelben. Bilden är av en sämre kvalité och är tagen på ett nära håll. Bildtexten 

under bilden betecknar ”no filter”.   

6.1.2.2 ”GROUPIE-BILDEN” PÅ KONNOTATIONSNIVÅ  

Bilden gilla-markeras av Noora och Jonas från webbtv-serien men utifrån detta finns inga 

kommentarer emellan karaktärerna. Likt bilden markerad som ”selfie” återfinns inte bilden i 

webbtv-seriens medieinnehåll utan kopplingen syns vara att Even och Isak visar att de är i en 

kärleksrelation (vilket är ett huvudtema i säsong tre). Bilden kan ses som en skapande av en 

fiktiv berättelse från ett annat perspektiv där tittaren inte längre är ”en-fluga-på-väggen” utan 

någon som följer och co-existerar i Isaks ”värld” och får veta om bilden och Isaks möjliga 

”komma-ut-bild” till Instagram med hans vänner och resten av hans följare.  
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Således kan detta knyta an till Jenkins definition av transmedialt berättande som möjliggörande 

för andra perspektiv (2009) samt Evans tankar kring att transmedialt berättande fungerar 

effektivt genom användandet av igenkännande nämnare. Detta för att tittaren ska kunna ta till 

sig bild och dess innebörd (Evans 2008: 198).  

På en konnotationsnivå där bilden (tecknet) möter användaren och den mentala betecknade 

tecknet som skapas kan bilden representera Isaks ”komma-ut” berättelse till Instagram. Bilden 

porträtterar ett kärlekspar snarare än en vänskaplig sådan. Detta kan även knyta an till bildtexten 

”inget filter” som kan dels indikera på att inget ”filter” (manipulation av ljus, färg och 

beskärning skett på bilden) använts eller att han tar bort muren mellan vem han är och vem han 

vill vara. Han visar Instagram och således hans vänner och följare vem hans pojkvän är, något 

som knyter an till hans berättelse i webbtv-serien.  

6.1.2.3 KOMMENTARERNA  

Kommentarerna som speglas under bilden väcker återigen konnotationer till den globala 

spridningen som SKAM har med kommentarer på engelska, kinesiska, franska och ryska. Det 

som är specifikt intressant för de här kommentarerna är att utifrån de engelskspråkiga återfinns 

kommentarer kring extas som ”SO CUTE!!” och en antydning på att användaren möjligen inte 

riktigt uppfattar linjen mellan verklighet med kommentaren ”I lobe my two dads” (jag älskar 

mina två pappor).  Något som skulle kunna anspela på tanken om att Isak och Even är verkliga 

individer.  

Dock finns en kommentar av @cwqemily som skriver till två andra användare och konfronterar 

dem om linjen mellan fiktion och verklighet (liknande Baudrillards hyperrealitet) med att 

påpeka att Isak är verklig och att Tarjei (skådespelaren) inte har kontroll och således inte ser 

innehållet på kontot. Användaren menar på att det är fiktivt det som skrivs. Kommentaren kan 

lyfta fram hur den fiktiva världen inte existerar i verkligheten (alltså liknande simulacrum) som 

sker genom de transmediala plattformarna. Följare och fans verkar bli förvirrade över vad som 

är verkligt och vad som är fiktivt då innehållet dels inte har en direkt koppling till avsnittens 

medieinnehåll. Delvis speglas andra berättelser eller andra perspektiv (Jenkins 2009) men med 

samma karaktärer som ger en fördjupad relation (Evans 2008: 198; 203). Tillskillnad från 

envägskommunikation kan fans interagera med innehållet som ges genom kommentarer och 

gillmarkeringar i realtid (Evans 2008: 201).   
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6.1.3 ”VÄNNER” 

 

6.1.3.1 ”VÄNNER-BILDEN” PÅ DENOTATIONSNIVÅ  

Bilden ”vänner” i uppsatsen är publicerad den 27 november 2016 av Isak och porträtterar på en 

betecknande nivå en ung man som sitter i skräddarställning, något framlutad och håller i en 

spelkonsol i händerna. Mannen ser inte in i kameran utan verkar fokuserad på något bortom 

linsen. Han är i klädd svarta jeans, grå tröja med tryck samt en blå-vitrutig öppen skjorta. En 

del av håret är utanför fotografiets ramar samt en del av benen. Bakgrunden porträtterar en vit 

trävägg med ljust träbelagt golv. I mitten av bilden ses något liknande en filt hänga ner bakom 

den unga mannens högra ansiktshalva från tittarens perspektiv. På den vänstra sidan mellan 

mannens axel och panna ses ett skarpare ljus som skulle kunna innebära att en lampa står 

bakom. Bilden är tagen av någon annan som står något till vänster om mannen och innehar en 

sämre kvalité. Bildtexten under lyder ”Øgonblikket før rage #fifa” vilket översätts till 

”Ögonblicket innan raseriet #fifa”. 

6.1.3.2 ”VÄNNER-BILDEN” PÅ KONNOTATIONSNIVÅ  

Återigen ses inte bilden tas i webbtv-serien men det återfinns klipp där man ser Even sitta och 

spela tv-spel med Linn och Eskild (två från kollektivet där Isak bor). Bilden skulle alltså 

framkalla konnotationer till att vara tagen under en eftermiddag som tittaren inte fått vara 

delaktig i och endast ge en inblick hur den eftermiddagen såg ut. Bland kommentarerna 

återfinns ingen konversation mellan de andra karaktärerna, dock gillar Noora och Jonas bilden.  
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På en konnotationsnivå skulle bilden kunna beteckna hur en eftermiddag mellan Even och Isak 

ser ut. Återigen på grund av den sämre kvalitén skulle man kunna anta att bilden är tagen med 

en mobilkamera. Att Even inte tittar in i kameran men är i samma ögonhöjd skulle kunna skapa 

en konnotation att han inte är helt medveten att bilden tas. Isak skulle kunnat använt mobilen 

och enkelt och snabbt tagit bilden. Tittaren får alltså en inblick i en eftermiddag utan poserande 

eller möjligen en bakomliggande tanke med fotografiet. Även ljuset bakom Even kan inneha 

konnotationer då den överexponerar bilden och således är inte strategiskt upplagd för att 

symbolisera något annat än att de på ett vardagligt sätt sitter och spelar tv-spel.  

Bildtexten kan beteckna vad för spel Even spelar (Fifa) genom hashtagen samt hur han 

antagligen förlorade fotbollsmatchen då Isak skriver hur han får ett ”raseriutbrott” strax efter 

att bilden tas.   

6.1.3.3 KOMMENTARERNA  

Även dessa kommentarer skrivs i andra språk än norska. Kommentarer som pekar på den 

suddiga gränsen mellan verklighet och simulacrum återfinns när @ariak.7 skriver ” WAIT 

WERE THEY EVER ACTUALLY TOGETHER????”. Även denna kommentar i versala 

bokstäver som kan tolkas inom kulturens ramar som skrivet i extas. Kommentaren kan även 

problematiseras då man kan ifrågasätta om användaren pekar på karaktärerna Isak och Even 

som ”verkliga” personer i den externa världen eller Henrik Holm och Tarjei Sandvik Moe som 

spelar Even och Isak.  

Även kommentarer som visar uppskattande för Isak och Evens relation med text och emoticons 

(smileys) återfinns även flitigt under bilden som kan ses som uttryck för känslor (i kontexten 

glädjande och exalterade känslor). Bland dessa används hjärtan, emoticons med hjärtögon och 

skrikande emoticons mest.   

  



Nathalie Ekman   ”LEV MED SKAM”  

V17 M KAND   Kandidat-uppsats 15hp 

Stockholm Universitetet   Institution för mediestudier, JMK  

 

30 
 

6.1.4 ”OBJEKT” 

 

6.1.4.1 ”OBJEKT-BILDEN” PÅ DENOTATIONSNIVÅ 

På en denotationsnivå betecknar bilden ”objekt” en miljö av en stor ”fabrikshall” med högt tak 

i jordnära färger. Till höger från åskådarens perspektiv syns fönster och ett starkt ljus - 

antagligen utifrån eller lampor som lyser upp. Bilden är suddig och av sämre kvalité. Bildtexten 

är endast en emoticon som visar tummen upp och bilden är beskriven att vara tagen på Tate 

Modern i London. Fotografiet är publicerat den 17 oktober 2016 av Noora.  

6.1.4.2 ”OBJEKT-BILDEN” PÅ KONNOTATIONSNIVÅ 

I kommentarsfältet eller bland dem gillmarkeringar till bilden återfinns inga andra från SKAM:s 

fiktiva värld. När bilden är publicerad sägs Noora vara i London med William i webbtv-serien 

och innehar ingen större betydande roll för säsongen. Bilden kan alltså fungera som ett medel 

till att visa Nooras perspektiv istället för att endast se vad de andra karaktärerna diskuterar om 

henne i webbtv-serien (Jenkins 2011). Bildtexten knyter inga direkta kopplingar till varken 

bilden eller det som händer i avsnitten. Men genom att använda sig av Instagram är inte Noora 

helt utskriven utan har en möjlighet att porträttera vad som sker i hennes liv utan att ha en större 

central roll. Fans kan alltså fortfarande förlänga sin värld och ta del av hennes vardag och 

återigen påverka det innehåll som speglas på kontot med kommentarer och gillmarkeringar 

(Evans 2008: 201; 209).  Bilden är även slarvigt tagen med suddig skärpa och av sämre kvalitén 

kan peka på att den är snabbt tagen ur ett vardagligt perspektiv utan större eftertanke.  
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6.1.4.3 KOMMENTARERNA 

Likt det andra bilderna är kommentarsfältet i ett flertal språk och användningen av emoticons 

för att uttrycka känslor. Skillnaden från de tidigare bilderna ses vara hur följare ”taggar” (ger 

en notis till den användare som taggas) varandra i bilden. Endast med bara användarnamnet 

eller med texten ”found Noora” vilket skulle kunna symbolisera och knyta an till den saknad 

fansen har över att Noora inte är lika delaktig i avsnitten. Således påvisas även här Evans teori 

om att fans och användare av transmediala medier vill förlänga världen och ta del av andra 

perspektiv och nyanser av den fiktiva världen (Evans 2008: 201). SKAM har skapat detta 

genom att tillåta fans ta del av plattformarna från majoriteten av karaktärernas vardag och 

perspektiv genom Instagram och således ”mättar” behovet med exempelvis saknaden av Noora 

i webbtv-serien.  Även i detta kommentarsfält återfinns en liknande hyperrealitet där Noora kan 

betraktas som verklig då användaren @kanyapinandita påpekar att Noora måste komma tillbaka 

till Oslo på ett bedjande sätt. Återigen påpekas saknande av Noora i webbtv-serien men kan 

”mättas” något genom den förlängande transmediala plattformen.  

6.1.5 ”TEXT” 

 

6.1.5.1 ”TEXT-BILDEN” PÅ DENOTATIONSNIVÅ 

Bilden är publicerad den 17 november 2016 av Isak och innehåller en svart text som lyder ”Me: 

Treat yo self My Bank Account:  DO NOT TREAT YOURSELF” på en vitbakgrund. Bilden 

innehar ingen bildtext. 
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6.1.5.2 ”TEXT-BILDEN” PÅ KONNOTATIONSNIVÅ 

Ingen av de övriga karaktärerna har ”gillat” eller kommenterat bilden och har ingen som helst 

koppling till det som sker i webbtv-seriens medieinnehåll.  

Bilden verkar på en betecknandenivå vilja framträda som humoristisk då detta är ett klassiskt 

exempel på en bild som kategoriseras som ”meme” (lustig bild). Bilden vill alltså beteckna 

något Isak antagligen tycker är roligt och på så vis visar upp hans mer skämtsamma sida.  

6.1.5.3 KOMMENTARERNA  

Kommentarerna fortsätter på olika språk och även en svensk kommentar återfinns. Likt Nooras 

bild från Tate Modern (kategoriserad ”Objekt”) finns kommentarer där användare taggar 

varandra med endast deras namn eller någon liten kommentar. Kommentarernas beteckning 

visar även att de uppfattar bilden som rolig med ord som ”lol” som betecknar skrattat eller 

finner bilden humoristisk. Även emoticons används på likande sätt som de andra bilderna. Det 

som är intressant just för denna bild är att kommentarerna speglar ingen direkt koppling till att 

det är Isak från SKAM som publicerat bilden utan speglar endast taggningar och uppvisande 

av att bilden är rolig.  

6.1.6 ”VIDEO” 
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6.1.6.1 ”VIDEO-BILDEN” PÅ DENOTATIONSNIVÅ 

Bilden visar en ung man (Isak) som sitter i en busskur och rappar. Bakgrunden denoterar att 

busskuren är genomskinlig och ett större gult hus med orange tak syns. Den unga mannen har 

mörkblå mössa, röd halsduk, vit långärmad med en blå jeansjacka över samt ett par svarta jeans. 

Mannen lyckas inte helt rappa hela texten utan börjar skratta i slutet av klippet och sätter 

händerna för munnen innan han blir allvarlig igen och avslutar klippet med ”yo homie”. Bilden 

är publicerad 9 oktober 2015 av Eva och innehar bildtexten ”Yeah @Isakyaki”. Bilden är filmad 

nerifrån.  

6.1.6.2 ”VIDEO-BILDEN” PÅ KONNOTATIONSNIVÅ  

Återigen har videon ingen koppling till avsnittens medieinnehåll. Snarare expanderas den 

fiktiva världen med en djupare nyans med att få veta mer om Isak och hans ”humoristiska” sida 

då bilden publiceras i början av SKAM. Isak har alltså under videoklippet ingen större central 

eller utvecklad karaktär än och videoklippet ger honom en annan nyans och utrymme än vad 

som återfinns i webbtv-serien (Jenkins 2009). Videon kan även beteckna Isaks intresse till 

hiphop och således hans personlighet och smak. I klippet visas hans humoristiska sida. Att han 

skrattar åt sig själv skapar konnotationer och en beteckning i den externa världen som att han 

ses relativt icke genant över att förlöjliga sig själv. Att bilden är filmad nedifrån kan visa upp 

hur Isak ändå har en stark position över hur videoklippet är utformat. Han ser ner på åskådaren 

och således innehar makt över hur han porträtteras.  

Bilden är ”gillad” av Isak själv och Jonas. Utöver detta finns ingen kommentar eller ytterligare 

gillmarkeringar mellan karaktären.  

6.1.6.3 KOMMENTARERNA  

I kommentarsfältet återfinns inget unik från de övriga bildernas kommentarer utan speglas på 

flera språk, emoticons som uttryck för känslor och kommentarer i versala bokstäver för extas. 

Även uttryck för tacksamhet att ”Eva” la upp videoklippet visas. Även taggningar mellan 

användare återfinns.  
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6.2 FOKUSGRUPPSINTERVJUN 

Fokusgruppsintervjun ägde rum 20 april 2017 med sex deltagare. Denna ägde rum på 

Frescatibiblioteket och varade i en timme.  

6.2.1 SKAM SOM EXPANDERANDE VÄRLD  

Under fokusgruppsdiskussionen diskuterades vad som är unikt med SKAM och varför 

respondenterna tycker så mycket om den fiktiva världen. Det diskuterades bland annat hur 

SKAM har skapat en värld med mer innehåll och mer information än tidigare serier. 

Respondenten Jill nämnde bland annat att SKAM är som en film med ”directors cut” där mer 

information om karaktärerna och deras vardag återspeglas.  

Dels menar Jill att den information som speglas på exempelvis Instagram tillför information 

som förklarar det som sker i serien. Hon ger exemplet på hur Noora fick tag i Williams 

mobiltelefonnummer och hur deras relation utvecklades utanför klippen genom sms-

konversationer. Dock finns det även material som inte speglas i webbtv-serien eller innehar 

någon betydelse för den primära berättelsen. Liknande det Jenkins (2009) skriver om 

transmedialt berättande menar Jill att det finns externa berättelser. Exempelvis konversationer 

mellan Eva och Jonas med vad de ska se för film den kvällen i ett kommentarsfält under en 

Instagrambild. Händelserna äger rum i samma fiktiva värld men är oberoende av varandra. De 

är endast en expandering och ger en mer innehållsrik värld än en upprepning, alltså transmedialt 

berättande (Jenkins 2009).  

Genom Jills exempel med Jonas och Eva får även karaktärerna en djupare nivå och plats i den 

fiktiva världen och ger ett vardagligt perspektiv på deras relation som inte uppkommer i 

avsnitten (Jenkins 2009). Att även dessa konversationer som mellan Noora och William i form 

av sms som publiceras på bloggen eller Eva och Jonas konversation under en Instagrambild 

åsyftar på att de fiktiva berättelserna existerar och sprids på flera plattformar än en. Ytterligare 

en av de grundkriterium för Jenkins transmediala berättande (2011).  

Den transmediala SKAM-världen har dock gemensamma nämnare som gör det lättare för 

publiken att följa de olika berättelserna. Med samma karaktärer och liknande miljöer som 

avsnitten knyts Evans kriterium om att inneha gemensamma nämnare för att ge världen en 

djupare nyans samt få publiken engagerad nog att utvidga världen (Evans 2008: 198, 203). 
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Återigen kan man knyta an till att karaktärerna skapar en djupare nivå av information och bidrar 

till egna berättelser men även till avsnittens medieinnehåll. Elias säger exempelvis:  

”/…/ Det [de andra plattformarna] tillför ju också någonting, en extra 

information. Det kan det ju vara typ ett skämt dem drar refererar till [från] 

en smskonversation och ser man bara avsnitten så fattar man ju inte det 

medan en annan sitter där och skrattar, så det blir ju verkligen en till 

dimension av verkligheten.” - Elias 

Elias menar således att genom de gemensamma nämnarna som återfinns på de andra 

plattformarna för den fiktiva SKAM-världen ger läsaren en ytterligare dimension och förståelse 

av vad som händer i webbtv-serien (Evans 2008: 198; Jenkins 2011). Händelser som sms-

konversationer bidrar alltså till en djupare expandering av den fiktiva världen (Jenkins 2009).  

6.2.2 FIKTION ELLER VERKLIGHET?  

Förutom att man kan ta del av andra plattformar sågs även av fokusgruppsdeltagarna hur dessa 

används som unikt. SKAM använder sig av sociala plattformar som sker i ”nutid”. För 

fokusgruppen var detta ett återkommande tema som togs upp. Att följa karaktärerna i realtid 

ses som en självklarhet för Emma. Att få ta del av denna typ av innehåll som bilder från fester 

då ” det gör alla ungdomar så det är bara logiskt att vi får se det också /…/” menar Emma 

samtidigt som det sågs unikt just för SKAM.  

Cecilia nämnde att detta är anledningen till att hon fortfarande följer SKAM konsekvent. Till 

skillnad från andra serier där man kan nå en ”mättnad” menar Cecilia att det som är unikt för 

SKAM är att man kan uppdatera vad som skett under dagen. Vare sig det är klipp, sms eller en 

Instagrambild. Detta kan knyta an till Evans tankar om transmedialitet som en förlängande värld 

där publiken kan hålla den fiktiva världen vid ”liv” och få tillgång när denne vill (Evans 2008: 

209). Det Evans drar slutsats om i sin studie och Davis tankar om transmedialitet för en aktiv 

publik kan återspeglas i SKAM:s är publiken behov av att förlänga den fiktiva världen 

självmant (Evans 2008: 209; Davis 2013: 180). Således kan den digitala transmediala 

plattformen ses som ett passande alternativ då denna tillåter fans att uppdatera och se nytt 

material mer frekvent än vid användandet av endast en plattform.  

Elias menar även att detta är just det som gör SKAM till en sådan framgångsrik serie. Han 

menar på att man får följa ”verkliga” människor i realtid skapar en suddig bild mellan vad som 
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är verkligt och vad som är fiktivt. Upplevelsen av att använda sig av verktyg som karaktärernas 

Instagramkonton skapar en mer verklighetstrogen bild. Zara påpekar kring Elias resonemang 

att detta är även det som ” /…/gör hela upplevelsen av serien mycket bättre och mycket mer 

verklig - mycket mer vardags.” – Zara  

Genom att kunna interagera och påverka medieinnehållet i SKAM-världen stärks 

verklighetsbilden. Detta minskar således linjen mellan vad som är verklighet och fiktivt. Jill 

menar exempelvis att det är svårt att särskilja karaktärerna från skådespelarna på Instagram då 

de till en fysisk avspegling ser likadana ut och kan till viss del publicera liknande innehåll.  

Detta skapar i sin tur en avbildning där karaktärerna till viss mån är verkliga. Då karaktärerna 

uppkommer i följarnas Instagramflöde med liknande innehåll som en verklig person sker 

gillmarkeringar och kommentarer per automatik. Elias menar på att det blir en gråzon. Således 

kan följarna skapa en genuin och mer verklighetstrogen relation med karaktärerna då de på 

något vis kan interagera med exempelvis Instagrambilder. En fiktiv närhet kan alltså skapas där 

följaren har tillgång samt vara delaktig med karaktärernas personliga. Detta knyter an till 

Cohens samt Rubin och Perse reflektioner kring hur tittaren skapar en parasocial relation till en 

publik figur genom att ta del av personliga värderingar samt tillgång till dennes tankar (Cohen 

2009: 227; Rubin och Perse 1989: 60).  

Genom SKAM:s användande av transmedialitet skapas en liknande hyperrealitet där linjen 

mellan fiktion och verklighet suddas ut. Detta ger följaren en mer personlig och närgången 

relation till karaktärerna. Även fast man vet att karaktärerna är fiktiva menar Zara att det är ett 

så pass inövat beteende att detta inte spelar någon roll. Man ”stöd-kommenterar” likväl sin väns 

som Isaks Instagrambild. På så vis kan detta liknas med Storeys tankar om att hyperrealitet inte 

endast måste ske när läsaren är omedveten om simulacrum utan att läsaren ser över skillnaden 

då den samspelar i den ”riktiga verkligheten”.  

Detta leder i sin tur att linjen mellan fiktion och verklighet blir så pass stark att skådespelarna 

kan bli karaktärerna för följarna. ”Isak är Tarjei” diskuterades i fokusgruppen där Christoffer 

kommenterade hur det ryktas om att folk står och väntar vid Tarjeis skåp (då han själv går på 

Nissen) för att träffa ”Isak.” Jill säger även under fokusgruppen att Tarjei stängt ner sitt privata 

Instagramkonto på grund av att folk inte kan se skillnaden mellan han som skådespelare och 

hans karaktär. Christoffer tillägger även hur folk ”vallfärdar” till Oslo och just Nissen för att 

träffa skådespelarna eller snarare deras karaktärer. Gränsen mellan vem Tarjei är och vem Isak 
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är har alltså blivit så diffust för publiken att detta påverkar skådespelarens liv vilket liknar den 

diskussion som förs av Storey om hyperrealitet (2009: 187).  

I slutet av fokusgruppssessionen diskuteras även karaktärernas utseende, deras språk gällande 

sms och deras problem. Något som respondenterna knyter an själva till. Cecilia säger:  

”Jag tycker ändå att det är väldigt realistiskt att, en sak som jag kom på 

idag, är att dem är så himla unga och att dem spelar det dem är.  De är ju 

verkligen sin roll. /…/ [I SKAM] är det så himla vanligt och det känns inte 

som att överdramatiska saker som händer.” 

Detta citat summerar på ett ungefär vad som diskuterades bland respondenterna som förde 

liknande diskussion av den som återfinns i Angs studie. Att skådespelarna är dem de spelar, har 

ett utseende som publiken kan känna igen sig i samt händelser som är normala skapas tydliga 

konnotationer om hur den är ”realistisk” för SKAM-tittarna (Ang 1985: 44–45).  

6.2.3 VARFÖR FUNGERAR DET?  

Att detta fungerar menar Zara även på att det är för denna generation, i alla fall hon själv, är så 

pass uppvuxen med sociala medier att det är lätt att inkorporera in i ens beteende. Att följa en 

karaktär på Instagram är inget problematiskt då majoriteten av publiken redan innehar ett 

Instagramkonto och ett beteende gällande hur de använder plattformen. 

”Man tänker inte på [att] de dyker upp i sitt Instagramflöde. Man tänker inte 

på att de inte finns på riktigt för de är så inkorporerade i ens vardagliga liv 

att [ser det] som om att det vore en kompis. [Man] slänger i väg tre hjärtan 

på sin bästa kompis nya selfie för att visa stöd och att man älskar dem. ” – 

Zara  

Detta knyter an till Evans teori om att transmedialitet endast fungerar om publiken är bekväm 

med teknologiska plattformar i sin vardag (Evans 2011: 74). Samt det Jenkins skriver i 

”Interactive Audience? The ’collective intellegence’ of media fans” om att använda sig av sig 

av digitala plattformar är transmedialitet då detta är högst aktuellt inom den kultur publiken 

lever i (Jenkins 2002: 5).  
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Christoffer menar dock att det kan finnas fler bakomliggande motiv till varför man vill 

kommentera på karaktärernas bilder. Dels är det ett inövat beteende men även att det kan finnas 

en chans att någon ser kommentaren samt att man vill uppskatta.  

Samtidigt säger Elias att varför man vill kommentera är just för att det finns ett behov av att 

vilja dela med sig av tankar och känslor:  

”Folk älskar att tycka saker och att uttrycka dem på alla sätt överallt. Så det 

är väl en mänsklig grej att man vill säga vad man tycker och framföra sin 

åsikt eller visa sitt stöd eller vad det nu handlar om.”  

En annan faktor till varför fans väljer att följa eller kommentera karaktärernas Instagramkonton 

menar Elias är att det finns en chans att faktiskt påverka innehållet. Christoffer håller med och 

menar på att de ser på fan fiction (berättelser skrivna av fansen om SKAM). Elias tar exemplet 

mellan Noora och William som inte svarade på hennes sms. Fansen skapade hashtagen 

#Williammåsvare. Denna hashtag blev sedan inkorporerad in i webbtv-serien när Nooras 

kollektivrumskompis skrev just ”William må svare” till Noora. Här menar Christoffer och Elias 

att publiken får känna sig sedda och kunna påverka vilket skapar ett behov till att vilja interagera 

med materialet. Således kan detta kopplas till Evans teori om att transmedialitet fungerar om 

publiken har en illusion av kontroll. I Evans fall handlade detta om att kunna styra karaktärer i 

ett webb-spel. I SKAM:s värld skulle detta kunna vara att influera hur webbtv-serien kan fortgå. 

7. DISKUSSION  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur SKAM använder sig av transmedialitet och se vad 

för slags relation som skapas till fansen. Syftet var även att se varför fans interagerar med 

Instagram. 

7.1 SKAM - DET DIGITALA DISNEYLANDET  

SKAM använder sig av transmedial berättande genom Instagramkonton som är en förlängning 

av sin fiktiva värld (Evans 2008: 209). Den transmediala plattformen porträtteras på ett 

realistiskt vis genom att använda informella bilder av sämre kvalité. Dessa använder vanligen 

bildtexter med familjärt språkbruk som förkortningar eller emoticons som deras följer knyter 

an till.   
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Då Instagram är redan en aktuell plattform och väl integrerad med fansens vardag fungerar det 

transmediala berättandet på plattformen. Detta diskuterar Evans och Jenkins i sina studier om 

transmedialitet på digitala plattformar (Evans 2011: 74; Jenkins 2002: 5). Beteendet på 

plattformen är redan inarbetat av sin publik och skapar ett beteende per automatik på 

karaktärernas Instagramkonton. I fokusgruppen menade respondenten Zara att gillmarkeringar 

kommentarer som ”tre hjärtan” sker utan större reflektion.  

De transmediala plattformarna skapar något liknande en hyperrealitet där den fiktiva världen 

och det som avspeglas i bilderna ses som ”simulacrum”. Dessa kolliderar utan större bemärkelse 

på plattformen vilket skapar en omedvetenhet eller ingen reflektion över att bilder och profilerna 

är fiktiva. Jill i fokusgruppen menade på att hon hade svårt att avgöra vilka bilder som är en 

skådespelare från SKAM och en karaktärs då dessa är alldeles för snarlika. Detta har liknande 

egenskaper med det Storey och Fiske skriver om hyperrealitet. Dessa menar att verkligheten 

har tappat sin betydelse då exempelvis fiktivt material och beteende redan är interagerat i en 

individs vardag (Fiske 1994: xv; Storey 2009: 189). Således får fans svårt att skilja på verklighet 

och fiktion.  

Instagram skulle således kunna jämföras med Baudrillards exempel om Disneyland. Fanet 

stiger in i en fiktiv, digital nöjespark där produktionen sker inom sitt egna ramverk (Fiske 1994: 

xv). Istället för berg-o-dalbanor finns Instagrambilder som lockar att besöka det digitala 

Disneylandet. Fanet ägnar ingen uppmärksamhet att ”nöjesparken” med dess bilder och 

karaktärer är overkliga eftersom fansen är så vana att stiga in i nöjesparken. Således 

kommenterar och interagerar de med medieinnehållet och karaktärerna som dessa skulle vara 

verkliga. Kommentarerna ger uttryck för känslor genom emoticons, direkta kommentarer till 

karaktärerna samt ”taggningar” med andra fans som kan såldes visa på hur gränsen mellan 

fiktivt och verklighet tappat sin betydelse (Storey 2009: 189).   

7.2 VARFÖR INTERAGERA?   

Fansen stiger in i nöjesparken dels för att det redan finns ett inarbetat beteende med den aktuella 

plattformen som även är realistisk (Evans 2011 74; Jenkins 2002: 5). Men det finns även ett 

behov av att utrycka sina känslor och sin information. Skillnaden mellan SKAM:s Disneyland 

och andra nöjesparker är att här finns en chans för ”karaktärerna” ser en, kommentera tillbaka, 

ser ens uppskattning eller påverkar nöjesparkens handling eller utseende.  
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Fansen vill dela med sig av känslor och information, det Jenkins benämner som ”Collective 

Intelligence”, med andra på den transmediala plattformen. För att den liknande hyperrealiteten 

även äger rum på Instagram finns även känslan att vilja ”ses” av karaktären, visa sin 

uppskattning för världen eller att karaktären ska interagera tillbaka. Dock kommenterar aldrig 

karaktärerna tillbaka till fansen vilket kan understryka att de lever trots allt i fiktionen och är 

inte reella.  

Illusionen av att kunna påverka spelar en stor roll för SKAM och Instagram. Att påverka 

utseendet på själva profilen, det som händer i webbtv-serien genom att interagerar med 

medieinnehållet diskuterades flitigt i fokusgruppen och drar paralleller med Evans studie (2008: 

201).  

7.3 EVA, ISAK OCH NOORA: VÄNNER I DISNEYLANDET   

På grund av det transmediala berättande SKAM använder sig av skapas något liknande 

Baudrillards hyperrealitet. Detta skapar i sin tur en mer tillgänglig och verklighetstrogen 

interaktion med karaktärerna genom Instagram. Sättet fansen uttrycker sig till karaktärerna 

liknar således en parasocial relation (Cohen 2009: 225). Fansen ger uttryck till karaktärerna 

direkt eller anspelar på deras bildtext eller bild (som Isaks selfie och kommentaren 

”hemmafru”). Något som indikerar att det skulle kunna framställas som en social relation. Dock 

är ju relationen ensidig och baserad på fiktiv närhet (Cohen 2009:225; 227; Rubin och Perse 

1989: 60).  

Den realistiska synen på Instagram verkar även spela en roll för den ”personliga” relationen. 

Karaktärernas Instagramkonton porträtteras på ett verklighetstroget sätt med informella bilder 

samt bildtexter med ett språkbruk som är familjärt - något som är essentiellt för en parasocial 

relation att fungera. Detta liknar det som diskuteras i den teori som förts gällande grundkriterier 
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för en parasocial relation (Allen, Gregg, och Schippa 2006: 304; Rubin och Perse 1989: 60). 

Även då det transmediala berättandet använder gemensamma nämnare med karaktärerna 

förenklas berättelsen för fansen att relatera och interagera med (Evans 2008: 198). 

Det transmediala berättandet låter även fanet att få ta del av en expanderad värld men också 

mer frekvent vilket skapar en tro om att karaktärerna ”existerar” i vår värld – alltså det Allen, 

Gregg och Schippa diskuterar (2006: 311; Ang 1985: 52–53). Genom transmedialiteten rör sig 

fortfarande världen i sin fiktiva sfär men återfinns i fanets digitala plattformar. Således är den 

parasociala relationen inte längre lika begränsad som Allen, Gregg, och Schippa diskuterar 

(2006: 302). Även detta påverkar realismen. Exempelvis med Isaks selfie om ”Operasjon 

Dagsverk” som utfördes av norska gymnasieelever den dagen bilden publicerades. Fanet blir 

varse om bilden och dess innehåll med resten av världen och skulle likväl kunna vara en verklig 

vän. Även illusionen av att kunna påverka som Evans diskuterar om transmedialitet och således 

vara delaktig ger även möjlighet att utveckla en parasocial relation (Evans 2008: 201). Med att 

kunna gillmarkera, följa och kommentera liknas relationen och integrationen som om 

karaktären skulle kunna vara vems som helst – en social relation om karaktären skulle varit 

verklig. Alltså det Cohen diskuterar i sitt kapitel (2009:225). Fansen vet även att det finns en 

chans att de kan påverka och således vara delaktig i play-tjänst berättelsen då, som Christoffer 

påpekade i fokusgruppen, skett förut. Något som dels gör det intressant att interagera på 

plattformen men även ger en verklighetsbild och skapar en parasocial relation till karaktären.  

Fansen kan även kommentera med andra fans och diskutera bilden och möjligen finns chansen 

att karaktären även interagerar med användarna. Således ger ”tillbaka-blickar” på en likartad 

nivå som Cohen beskriver. Dock är den inte ensidig helt. Andra fans kan kommentera ”tillbaka-

blicken”, fanet kan gå tillbaka till bilder och chansen att karaktären svarar återstår. Således är 

det lättare att fördjupa den parasociala relationen som skapas vid återblickar av att interagera 

den publika figuren i fanets vardag (Cohen 2009: 227).  
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7.4 LEV MED SKAM: DESS SORG, GLÄDJE OCH SMÄRTA 

SKAM:s transmediala berättande verkar även skapa likartade konnotationer med publiken från 

Dallas. Dallas-publikens argument till varför de älskade såpoperan var för att den var realistisk 

(Ang 1985: 45). Ett återgående tema även i SKAM. Konnotationerna till Dallas problematiska 

och känslosamma porträttering skulle kunna vara likartade i SKAM. Exempelvis 

@kanyapinandita som kommenterar att Noora bör åka hem till Norge för att hen saknar henne 

där på ett nästlikt bedjande vis eller hur @n.a.s.t.y.a.28 kommenterar hur ”söta” Isak och Even 

är tillsammans. Fansen upplever starka känslor med vad som händer med karaktärerna och vad 

för bilder de publicerar genom den realistiska syn och de konnotationer de skapar.   

Skillnaden är dock att i Dallas fanns bara en envägskommunikation för att såras, oroas och 

känna med karaktärerna, i SKAM finns flertal envägskommunikationer där i alla fall en har en 

möjlighet att vara tvåvägs. Kanske skapar detta en fördjupning av emotionell realism som är 

starkare för fansen i SKAM än för publiken i Dallas. Den fördjupning av den transmediala 

världen skapar nya perspektiv och berättelser som kan skapa en stark parasocial relation med 

karaktärerna, är det då möjligt att de känslor som speglas i SKAM även då speglas i sina fans? 

Att de karaktärerna går igenom, går fansen igenom. Jill och Christoffer diskuterade i 

fokusgruppen hur smärtsamt det var i slutet av säsong tre när man inte visste vad som hänt 

Even. Antagligen på likartat sätt som Isak skulle känt om han var verklig.  
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7.5 FRAMTIDA FORSKNING OCH REFLEKTION  

För framtida studier skulle det vara intressant att se hur effektivt och lönsamt det är för en 

medieproduktion att använda sig av transmedialt berättande där fanet uppfattar världen som 

realistiskt. Denna studie visar att genom verklighetsperspektiv med transmedial berättande 

verkar fanet blir mer insatt. Detta leder till att en parasocial relation kan skapas och emotionell 

realism till karaktärerna. Således kan medieproduktion ha möjlighet att utvinna antingen 

materiella ting (som merchandise, något SKAM inte har) eller skapa en bredare publik genom 

användandet av flertal plattformar.  

Genom att använda sig av transmedialt berättandet likt det SKAM gör kan det komma och 

påverka hur vår ”tittarkultur” kommer se ut. Västvärlden har gått från att sitta tillsammans i 

vardagsrummet och se på tv tillsammans, till att kunna vara uppkopplade och se avsnitt 

obegränsat till att möjligen ständigt vara uppkopplad till en medieproduktion på sociala 

plattformar. Frågan som man kan ställa sig och forska vidare på är om detta är något positivt 

för samhället och individer att vara deltagande i en fiktiv värld ständigt? Är det etiskt rätt? Vad 

gör det för samhället när den kulturella tv-tittande kulturen ändras?  

8. SLUTSATS    

SKAM använder sig av transmedialt berättande på ett sådant verklighetstroget sätt att linjen 

mellan fiktion och verklighet minimeras mellan fansen och medieinnehållet. Genom den 

realistiska porträtteringen och den diffusa linjen mellan fiktion och verklighet skapas en 

verklighetstagen relation. Fansen får genom Instagram tillgång till karaktärernas privata tankar 

och kan påverka, interagera och visa sin uppskattning för dessa och delge egna tankar och 
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känslor, vilket lockar till interaktion. Således skaps en parasocial relation samt emotionell 

realism där fansen till viss del upplever karaktärerna som verkliga.   
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10. BILAGOR  

10.1 INTERVJUMANUAL TILL FOKUSGRUPPEN  

- När började ni titta på Skam och hur fick ni reda på att det fanns?  

- Vad tycker ni om att karaktärerna har Instagramkonton?  

- Skulle det räcka att bara titta på avsnitten? Eller missar man något om man inte följer 

hemsidan eller IG?  

- Vad tycker ni om att man kan kommentera och gilla bilderna?  

- Om den här bilden skulle dyka upp (Groupie) i ert Instagramflöde vad skulle ni göra 

då? Scrolla förbi, ”gilla”, kommentera?  

- Den här då? (Textbild)  

- Brukar ni titta vad som kommenteras på karaktärernas Instagramkonton? Vad brukar 

komma upp?  

- Är det något ni vill lägga till eller som vi kanske inte tagit upp?  
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10.2 EGEN REFLEKTION EFTER FOKUSSESSIONEN  

Det kändes som att alla ändå var bekväma med tillställningen och med varandra. Det blev att 

vissa personer tog mer plats då exempelvis Elias och Zara pratade mer under intervjun än de 

andra. Dock kändes det mer som om de fick andra att bli intresserade av deras tankar och 

förde diskussionen vidare än hindrade folk att komma till tals.  

Platsen kändes bra då den var avskild, ingen kom och störde och ingen respondent tappade 

fokus under timmen. Kändes som gruppkohesionen fungerade bra då flera påpekade att de 

kände igen sig med varandra och skrattade mycket vilket lättade upp stämningen. De såg även 

själva till att föra diskussionen vidare och komma tillbaka till tråden om de ”svävade ut” dock 

frångick de ämnet ytterst lite utan var noga med att hålla sig till ämnet. Således behövde jag 

som moderator inte ta någon ledande ställning utan endast under längre tystnader som jag 

fråga en ny fråga. På grund av det frångicks även intervju manualen vilket ändå kändes okej 

då jag kände mig tillräckligt bekväm med materialet och vad jag ville få fram för att kunna 

fråga nya frågor på plats.  

Det som kan påverkat i början var att två individer sedan innan kände varandra vilket kunde 

skapat en gräns men de var väldigt sällan de tog upp att de hade sett SKAM tillsammans eller 

delade minnen med gruppen utan kom med egna, individuella, tankar och värderingen. Även 

hur de satt kring bordet kan skapat problem i början innan de blev helt bekväma med att 

diskutera med varandra. Cecilia kom något sent och alla hade redan satt sig. Det var tänkt att 

som moderator skulle jag sitta själv på kanten så de andra kunde sitta mittemot varandra och 

prata men i och med att hon blev lite sen så hamnade hon på kanten. I början var hon tyst men 

kom sedan igång och började prata mer.  
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10.3 TRANSKRIBERING AV FOKUSGRUPP  

10.3.1 NÄRVARANDE VID FOKUSGRUPP:  

Moderator:  

N: Nathalie  

Deltagare:  

CE: Cecilia 

CH: Christopher   

EL: Elias 

EM: Emma 

J: Jill  

Z: Zara 

10.3.2 INTERVJU 

N: Jag tänkte fråga er om vad ni tycker om SKAM men jag bara antar att alla här älskar 

SKAM för annars skulle ni ju inte vara här  

EL: Hatar SKAM (sarkastisk ton) 

ALLA: *Skratt* 

N: men om vi säger såhär: när började ni titta och vad är det som fick er att hitta dit? 

EM: Typ alla på Twitter snackade om det och alla verkade sig såhär amen det är så bra, det är 

bra representation och hej och hå och  hel det så jag a: okej fine jag ger det en chans och sen 

så binge watchade jag nästan hela säsong ett på en kväll fast jag skulle upp tidigt till jobba 

och det var inte *jättelyckat* men och det var nog typ november eller något sånt. Mot slutet 

av säsong tre när den sändes, så jag hann se de två sista avsnitten i real tid. 

CH: Same!  

EL: ja det var samma för mig, Twitter är the source äh: folk började prata om det typ och först 

så fattade jag att det var något på norska och ba: aldr[*ig i livet* men sen så jag var nog» 
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ALLA:            [(skrattar)  

EL: » ganska tidig jag började i september någonting kanske för jag såg ju- jag följde i alla 

fall säsong tre i realtid i alla fall från avsnitt tre typ. Så jag var ändå ganska tidigt igång men 

ah: jag tänkte verkligen såhär att a: alla börjar prata om det så jag måste prova *trots norskan* 

för det var ju också på den goda tiden då det inte fanns med svensk [text så man var ju »  

CE:      [a::              

EL: » tvungen att klara sig på norska. Men norska med norsktext går ju faktisk rätt bra, det 

tror jag alla i det här rummet är överens *om*  

ALLA (skrattar)        

EM: alltså första säsongen fattade jag inte jättemycket av första gången *jag kollade på den* 

EL: näe men också är det någon man inte fattar så är det ju Eva (som första säsongen handlar 

om och har inte ”Oslo-dialekten”) för man fattar ju [ingenting » 

CE:     [(skrattar) 

EL: » jag försökte kolla nu utan text för jag var såhär jag ska öva upp min norska liksom och 

det gick *jättebra tills Eva säga något* och ja ba (gör en ansträngd grimas) okej det går inte 

riktigt  

J: det är ju en annan dialekt på henne och det står ju något he:lt annat som texten visar » 

EL: jag vet [jag ba (skrattar)  

J: » ”ikke” det vet jag ju vad det är vaddå ”issche”?  

Z, CE, EM: (skrattar) 

EL: a: men det var också i tidig höst som jag började titta och jag gjorde också den där (menar 

på det Emma sa) och kollade alla säsonger på typ ett och ett halvt dygn typ [*och ba okej I 

love it  

J:                     [(skrattar)  

J: Jag såg en massa bilder från- från det på Tumblr och äh::  och sen så var det en kompis på 

Twitter som liksom såhär SKAM och då a: då kanske man ska ge det en chans för det enda 

jag hade sett var ju liksom såhär gay couple och ba a: *not really enough* (resten skrattar 
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med) för att jag ska börja titta men sen sa någon a men det är skitbra och ba: det var lördagen i 

köksscenen i säsong tre med ”5 Fine Frøknar”  (låt som spelas i serien och sjungs av Gabrielle 

som slog igenom genom att ha med låten i SKAM)  

N: *gillar att alla nickar och vet precis* 

ALLA: (skrattar) 

J: så dem bilderna hade precis kommit upp på min Tumblr så jag var mest a: jag ger det en 

chans liksom och sen söndag kväll var jag klar (skrattar) 

EL: (skrattar) 

J: sen äh: var det kört  

CH: sen var du fast  

J: *ja:* och sen kollade jag ju om en vecka senare när du kollade (tittar på Christopher)  

CH: ja: sen blev jag fast äh: nej men det är kul för det var Twitter för mig med alla kompisar 

som ni också benämner att såhär norsk tv-serie vad är det för skit och så ba a: men det är 

faktiskt jättebra  

ALLA: (skrattar) 

CH: så bara aha det här verkar lite intressant och sen så såg jag på Tumblr ”varför tycker vi 

om SKAM? Jo, för att de har de här karaktärerna” och jag bara åh men det där låter ju väldigt 

spännande. Laddar ner säsong ett- ja::: (klappar ihop händerna) sen var det kört ah: sen var det 

Jill som ba ”men du, vad gör du ikväll?” ”Jag ska kolla på SKAM” ”Nej men vad trevligt då 

kommer jag över så kan vi kolla lite mer” och så bara okej  

EL: den där gjorde man ju också, kollade om typ åtta gånger för att ”du måste kolla, du måste 

kolla och [du måste kolla 

J:     [*ju:pp* 

CH: [*ja: precis* 

Z: [Men vänta- 

CH: [och så började man host:a kosegruppamöten med sina kompisar *för att de skulle titta på 

SKAM* 
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Z: Men det här är så konstigt, jag hörde om SKAM första gången för- typ när första säsongen 

släpptes i Norge [asså» 

CH:        [nej vad kul 

Z: » för mina en av mina bästa kompisar Malte pluggar äh: på en arkitektutbildning i 

Köpenhamn och där pluggar liksom jättemånga skand- alltså såhär från alla länder och hans 

norska kompis Cassandra äh: ”oh my god SKAM” och sen har det smittats över till vårt 

svenska kompisgäng och jag ba: nej palla norsk [tv I ain’t down with that. Pappa pratar » 

ALLA:               [(skrattar)    

Z: » norska jag orkar inte med norska det är för mycket. Äh: sen så när det släpptes med 

svensk text så var det att nu kan jag tänka mig att kolla på det. Och sen typ i december så 

kollade jag på de två första säsongerna och sen när den tredje kom men jag har ändå såhär 

vetat om det i perferin sen det släpptes i Norge men jag har inte kunnat kolla- jag har kollat på 

alla säsonger en gång men jag kan inte kolla igen, det är helt omöjligt. [jag har försökt men » 

EL:        [oj!  

Z: » jag cringar sönder [*alltså det går inte* alltså jag har försökt kolla på såhär betydande » 

ALLA:                         [(skrattar)  

Z: » avsnitt. Typ nä::r Noora och William äh: liksom blir ihop typ åh: så men mer än så går 

det inte [för (visar att hon inte kan få ut ord som uttrycker) [gaah jag får panik och backar » 

EL:        [*jag ba- cannot relate, cannot relate* 

ALLA:           [(skrattar) 

Z: » ut ur rummet typ- 

EM: men det finns ju alltid scener som man hoppar över typ hotellscenen har jag sett två 

gånger- nej tre för att då var det för att två gånger var det med andra kompisar och då stirrade 

jag ner i telefonen för att jag inte kunde kolla på skärmen  

EL: den är ju verkligen [plågsam  

EM:                               [ja det är ju smärtsamt att kolla  
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EL: man lider, men det här är ju verkligen det första som, eller det första jag har sett eller hört 

något om som kommer från Norge och ens är i *närheten av bra* [så det ju såhär- det var » 

Z:     [(skrattar) 

EL: » ju inte så konstigt att man var skeptisk för att det är NRK och man bara okej ingen bryr 

sig. Det har alltid varit tvärtom att dem är såhär asså jag har ju i alla fall förstått att Norge 

kollar mycket på svenska grejer men nu för en gångs skull så är det tvärtom [medan vi sitter » 

Z:                  [men nu är det » 

Z: » också hela världen  

EL: » här med typ [Portkod så jävla pinsamt  

ALLA:                 [(skrattar)    

Z: när man sätter det i perspektiv Portkod *såhär mot SKAM så bara såhär hm::* let me think 

about this one more time så är det ju  

EL: det var ju någon på Twitter också som skrev såhär att det är ju också en skillnad med att 

ett avsnitt av SKAM har ju högre budget än en- två säsonger av Portkod tillsammans det är ju 

verkligen- så det är ju inte så konstigt men a: ändå nivåskillnad  

N: men vad tycker ni om att de har Instagramkonton? Vad tycker ni om det? 

Z: jag älskar det!  

EL: m: 

Z: alltså jag äh: jag liksom ändå är uppfödd- uppfödd nu låter det som jag är en hund  

ALLA: (skrattar)  

Z: jag är ändå uppvuxen med sociala medier alltid, jag kan inte komma ihåg när jag inte hade 

Facebook till exempel för jag skaffade Facebook typ 2006 liksom och då var jag ju inga år 

gammal men så att det- det känns liksom inte att det gjorts tillräckligt mycket att inkorporera 

sociala medier i tv-serier. Varför har man inte- varför är inte det- varför gör inte alla det 

redan? Det är absolut den största frågan i världen någonsin för det är ju- jag fattar att det tar 

extremt mycket mer att göra men det gör ju hela upplevelsen av serien mycket bättre och 

mycket såhär mer verklig, mycket mer vardags  
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EM: jamen såklart dem lägger upp grejer på Instagram när de är på fester, såklart de skickar 

sms till varandra konstant. Det gör ju alla ungdomar så det är ju bara logiskt att vi får se det 

också och precis som du säger så känns det mycket mer verkligt. Och typ såhär den här 

säsongen (säsong fyra) så har de gjort en Youtube-kanal och är jättetöntiga och så sitter man 

och cringar för man ba jag klarar inte av att kolla  

CH: *men man likear ändå* (skrattar) 

ALLA: (skrattar) 

EL: men det är väl mycket det som gör- det är ju trots allt norsk serie som verkligen blivit 

världskänd och det är ju uppenbarligen någonting som fått den att bli det. Och jag tror 

jättemycket om att det handlar om att för första gången så är det någon som gör det på det här 

sättet att man verkligen får- upplevelsen blir verkligen att man får följa riktiga människor i 

realtid det är ju nästan svårt att- också för att de så medvetet förbjudit skådespelarna från att ta 

plats * i världen* alltså verkligen tona ner sina egna personligheter så mycket de bara kan, 

inte göra någon media såhär för att det känns ju verkligen såhär att det är riktiga människor 

det handlar om.  

CE: Just det här med att de släpper i realtid är ju också äh: en av anledningarna till att jag 

verkligen fastnade för det och att man verkligen blir jättefast när det väl är. Jag följde hela 

säsongen nu, tredje, äh: och det var verkligen det var det jag gjorde-  

EL: det tar ju verkligen upp  

CE: ja det blir ju verkligen på ett helt annat sätt. Asså andra serier när man kollar dem, man 

kollar en kväll och sen så kollar man jättemycket och sen så går det ett tag och man ba åh ja 

nu vill jag kolla igen. Men nu är det verkligen såhär uppdatera hela tiden och det kommer 

alltid något nytt. Det är verkligen ett unikt koncept verkligen.  

EM: det har varit distraherande för mig när jag ska plugga liksom för jag måste lägga 

telefonen i ett annat rum för annars kommer jag bara såhär jag ska bara kolla om det kommit 

en uppdatering och sen så har jag suttit- det var någon gång i säsong tre i slutet där som jag 

när jag höll på att följa så var det så spännande att jag måste verkligen få veta  

CH: sista veckan var jag typ deprimerad, [jag var tvungen att ta en promenad   

EM:  [JA!  
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EL: de sista veckorna i säsong tre var ju det sjukaste någonsin varit med om  

EM: ja, alltså jag kunde inte plugga. Jag mådde- jag har en tenta nästa vecka jag måste plugga 

men jag kan inte *fokusera för jag [måste veta* hur det går med Even  

CH:   [*ja* 

EL: det var ju verkligen såhär- jag lyssnar väldigt mycket på Kent och va- de hade sista turnén 

och grejer så jag var- åkte runt och kollade på Kent helt enkelt och satt i köer i [*Växjö » 

ALLA:                       [*skatt* 

EL: » och ba jag måste titta. Gick till Espresso House i någon jävla småstad för att få wi-fi 

och kunna se klippen. Det tar ju verkligen upp he:la ens liv   

CH: jag tänker just det här med kontona att det är ju briljant marknadsföring för det tar tid att 

göra absolut men det är också så himla billigt att få oss att fastna, de kan lägga upp en bild 

alltså- all social media görs av samma person och hon kan ju ba lägga upp någonting och vi 

bara sitter och gråter av lycka liksom. ”Ah: Even okej, baby” liksom och vad har det kostat 

dem liksom såhär? En kvart av hennes tid kanske så jag tycker att det är jättebra 

marknadsföring och som ni säger det är intermedial konvergens liksom vi är med på alla plan. 

Vi är inte bara med i serien, vi är med på Instagram, på Facebook, på Youtube såhär de har 

oss överallt.  

J: för mig känns det liksom som att såhär, du har liksom säg bloggen (hemsidan) och chatten 

och main character kontot och klippen liksom det är såhär- det är det som händer. Sen är det 

allt det runt omkring. De andra karaktärernas konton och Youtube och liksom såhär det känns 

som det extramaterialet som man får ”directors cut” version av en film men vi får det 

kontinuerligt och *jättemycket*  

EM: men jag tycker också det är brilliant hur dem verkar få in nutida grejer som när Sana la 

upp häromdagen det där Trump [klippet det kan dem inte ha [planerat » 

ALLA:  [(skrattar och mumlar instämmande) 

EL:    [det är så jävla kul 

J:     [*ja: så himla kul 
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EM: » och man bara såhär det är klart Sana skulle kommentera på det, obviously. Och dem 

[får in- 

J: [som dagen efter West World säsongsavslutningen liksom, ”har du sett det här?” Så ba ”nej 

inte än” och då behöver dem inte prata om det, de skulle kunnat lägga upp det närsomhelst 

egentligen men dem lägger upp det dagen efter liksom  

CH: de pratade om PH nu (Paradise Hotell) 

ALLA: (börjar prata i mun på varandra instämmande) 

EL: Hann ni se det där, det var ju tydligen någon som la upp det i Facebookgruppen idag typ  

EM: att det är [SKAM tema 

EL:                  [det är SKAM tema i norska Paradise Hotell och att dem ba ”jag fattar 

ingenting  *det är så jävla konstigt och brilliant* 

ALLA: (skrattar)  

CE: men det är så himla många små detaljer som verkligen [är- som man verkligen » 

EL:                  [verkligen  

CE: som man verkligen kan gå ner i och grotta in sig och det är verkligen unikt gjort 

EL: jag känner verkligen det, att det är detalj grejen. Det känns ju att ibland blir man helt 

knäpp och bara varenda stavelse i varje ord har en mening därför att allt är så extremt välgjort 

och detaljerna sitter hela tiden och referenser till andra serier och (.) tidigare avsnitt och allt är 

så himla så extremt välgjort liksom  

EM: men typ sista klippet det sista klippet (säsong fyra) som heter Yousef och så förra 

säsongen så var det ett avsnitt som hette Even och det är på samma ställe och det är bara så 

parallellt (rör händerna fram och tillbaka) 

ALLA: (skrattar)  

EM: man blir helt såhär 

Z: (fortsätter skratta) 

EL: ja men man blir ju verkligen vad betyder det här 
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Z: sitter och överanalyserar och jag ser det i den här Facebookgruppen (Kosegruppa Sverige) 

när människor bara ”vad betyder det här?” och man ba det kan också betyda ingenting » 

EL: (i bakgrunden skrattar instämmande)  

Z: » det är en möjlighet men det kan också vara så 

EL: sen så ba ”vad betyder den här låten” och så ba detaljanalys på hela låttexten och man ba 

det kan också vara att det är en [bra låt 

Z:    [ja: exakt verkligen *såhär next level överallt 

analyserad* 

ALLA:   [(skrattar) 

J: kuddanalysen är fortfarande den bästa  

CH: åh gud (skrattar) 

EL: amen just verkligen i slutet av säsong tre där var det ju extremt med dessa teorier alltså 

varenda dag var det någon som ba ”Even kommer dö” ”Nej, Isak kommer dö” ”Ingen 

kommer dö” ”nej, det kommer [bli jättebra” » 

Z:          [(skratt) 

EL: » det var varenda dag och man ba okej ta *det lugnt* men samtidigt är det svårt att själv 

kritisera det för man var ju så inryckt i det själv man var ju så att ◦fast det här kan ju ändå vara 

sant◦ 

EM: men jag har liksom varit aktiv i andra fandoms också så jag är van med teoribiten så det 

är inte så konstigt för mig. Det som är konstigt för mig är att det är så mainstream. För jag är 

liksom van med såhär obskyra Youtube-videos och långt nere i Tumblr någonstans men nu är 

det liksom vanligt Twitter folk och vanliga Facebook och alla är med på det.  

CH: fast man har ju fortfarande folk som ba ”vaddå bloggen?” ”vaddå klipp? Jag förstår inte 

vad du menar” och man ba åh gud du har ju missat hela ditt liv  

ALLA: (skrattar) 

EL: alla får ju såklart kolla som de vill jag skiter [väl i det- (skratt till det Christopher säger)» 

CH:                       [*men det är inte rätt*   
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EL: » men jag känner också såhär (.) lite av poängen med serien är ju att det är gjort för att 

man ska följa det i realtid så det blir lite såhär när folk kritiserar någonting med det att göra 

typ en ganska vanlig grej ”avsnittet har ju inget nytt det är ju bara det där klippet” ja:: för att 

poängen är ju att du ska kolla på klippen, avsnittet är ju egentligen till för att amen typ catch 

up liksom  

Z: och typ för att kunna sälja  

EL: ja: såklart  

J: men det är ju också- för det pratade vi (Jill och Christopher) om när vi såg om dem i andra 

för då såg man ju liksom avsnitten utan någon paus men mellan klippen så ba det här var 

mellan två dagar! Som i slutet av säsong tre man vet liksom inte hur det är med Even nu och 

liksom vi satt här och hade panik här i två dagar och det framgår ju inte på samma [sätt-   

CH:      [och där missar man ju också hur han mår och hans depression  

EL: ja för jag tycker liksom såhär med smsen att de aldrig riktigt kommer med i avsnitten. Det 

tillför ju också någonting, en extra såhär man får ju mer information och då kan det ju vara 

typ ett skämt dem drar refererar till ett sms konversation och ser man bara avsnitten så fattar 

man ju inte det medan en annan sitter där och ”hahahah” så det blir ju verkligen en till 

dimension av verkligheten  

CE: det var väl därför säsong tre blev så himla stor nu för att man följde den direkt för det blir 

ju en helt annan upplevelse- en helt annan sak 

EL: m: jag läste någonstans också att vi i Sverige upplever säsong tre som extra stor men i 

Norge så är det säsong två som är princip hela- det var någonting om det här med när William 

inte svarade Noora och att den här hashtagen #Williammåsvare trendade med tusentals och 

hela *Norge stannade upp och alla var såhär kan han svara och såhär* och det var ju 

verkligen så vi hade med säsong tre men bara det att vi a: ligger lite efter  

EM: men när jag försöker introducera det här för kompisar så ba ”men nu pausar vi för Jonas 

har skickat ett sms här och du måste läsa Jonas sms först” men typ liksom innan när Isak 

kommer ut till killgänget att man måste läsa Jonas och Isaks sms konversation först för att de 

pratar om att har du sagt något till killarna för nu börjar det gå massa rykten och ba ”nej du 

måste läsa det här smset först” och med Even för att annars tappar man  
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J: det känns som i säsong tre så trappade dem upp det där mellan klippen tillför mycket mer 

till storyn. Innan var det lite mer extra och sidogrejer mer men nu känns det som det är 

mycket mer och ger mycket mer värde till att följa än i tidigare typ hur fick Noora Williams 

nummer och sådär äh: det känns som om de trappade upp det där i säsong tre 

EM: och nu känns det sådär att om du inte läser tjejernas diskussioner om den där festen så 

känns det som att man tappar hela grejen med exakt hur anti Sana var för att gå på den där 

festen- 

CH: och varför dem går på festen  

EM: det också det försvinner ju också lite  

EL: (.) ja fan det har inte ens jag tänkt på men det är fan sant för annars tappar man ju hela 

grejen med- samt det där med att hon var hans slav och att det bara försvinner och det är ju 

massa när man tittar på avsnitten med en massa trådar för att man inte har sett varför eller hur 

såhär 

- Tyst –  

EL: (skrattar) *break* 

N: Vad tycker ni om att man kan kommentera och gilla bilderna? Nu pratar ni om att man kan 

se och följa karaktärerna, interagerar ni någonting med bilderna om de kommer upp i flödet? 

CH: nej 

NE: jag har två exempel här som ni kan få titta på så skicka runt dem emellan er  

CH: alltså såhär jag tycker det är en jättefin idé och det var väldigt nice i början har jag hört 

att dem till och med svarade riktiga fans som riktiga personer 

J: i alla fall Evas och Jonas och Isaks bilder i säsong ett som las upp då så svarar karaktärerna 

till fans liksom [kontinuerligt liksom så blir det såhär en [random person som jag uppfattat » 

CH:                  [för att det ska bli 

EL:                   [*fy fan de här bildernas asså*                   [så sjukt 

J: » det och som *någon person liksom konverserar* med och har en konversation med på 

flera, flera bilder i rad  
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CH: det jag kan tycka är att- jag tycker är att det är bra att man kan kommentera för annars 

skulle det inte vara verklighetstroget liksom att man kan kommentera men jag tycker på ett 

sätt att fandomen har blivit jävligt läskig och att fandomen bara trashar på och många, många 

personer har ingen koll på att det är skådespelare. Dem taggar hundra gånger om för att dem 

ska se dem och liksom  

J: det är skrämmande många som a: det var någon bild från säsong ett där det är liksom två 

kommentarer typ a Jonas och Eva står och borstar tänderna och Isak och Even bilder – paring 

bilder liksom och folk bara ”åh shit är ni tillsammans på riktigt?” (.) för det är- (.) det är 

oroväckande många som inte förstår att det inte är på riktigt och förstår inte skillnaden på 

skådespelarens och karaktärens Facebook eller Instagram 

EL: det där är väl också risken med att flytta ut det (.) i allas verkliga liv på det här sättet att 

såhär det händer förut på film liksom att folk trodde att skådespelarna var som de är på filmen 

liksom. Det var ju typ någon svensk gammal skådis som blivit slagen på käften för att hans 

karaktär var så jävla *hemskt [liksom* och om det händer med ”bara” vanliga filmer » 

CH:                                         [men typ Joffery (från Game of Thrones) 

J:                                            [men Joffery har ju slutat som skådespelare för att han fick så 

mycket skit  

EL: » och tv-serier så kan man ju bara tänka sig hur det blir när det nu hamnar- det är ju svårt 

att dra gränsen mellan vem gör det här- asså det blir ju en svår gräns och verkligen en gråzon 

och verkligen mer just som vi sa förut att skådespelarna inte i princip inte har någon närvaro 

utan att det bara är karaktärerna och då blir det ju jättesvårt att lyckas dra den gränsen för en 

själv liksom 

Z: jag kan också tänka mig asså ur skådespelarnas perspektiv (.) att såhär det man pratar om 

att det var svårt för, nu kommer jag inte ens ihåg vad han hette han som spelar Harry Potter, 

att det var svårt för honom att göra någonting annat efter det är ju helt. För att man etablerar 

karaktärerna så extremt mycket vid skådespelarna på ett sätt som jag inte tror att- det är fett 

för oss som tittar men jag tror inte det är bra för industrin äh för att jag (.) jag tror liksom inte 

att det är bra för någon annan än oss konsumenter och det är ju för oss de gör det här men jag 

tror att det kan slå tillbaka mot oss när man fäster verkliga personer så hårt till karaktärer när 

man tar det utanför  
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J: tv-skärmen  

Z: tv-skärmen och gör det såhär (.) levlar upp det och så intensivt som SKAM har tagit det 

och det (.) för vi har ju sett det tidigare med Harry Potter att det är som såhär klassiska roller 

att hur ska han kunna göra någonting annat? Alltså jag kan helt (.) omöjligt se hur någon i 

SKAM kommer kunna göra någonting annat  

EL: det kommer att ta år ut och år in att ens börja tvätta bort stämpeln  

CH: jag tänker att det inte behöver vara någonting negativt heller för många får ju också- det 

kan ju vara såhär att de har fått en roll som är så jävla bra att det är den jag är. Typ Robert Jr 

ba nu är jag Tony Stark och nu just det är ju svårt för dem men är man en duktig skådis så 

kommer man över det och det kan också bli en säljpoint att jävlar vad duktig du var som Isak 

här får du jättebra andra grejer  

J: vad har Martin Freeman inte gjort till exempel? Serien blev ju så stor- 

CE: ja: och jag tror inte det var väntat heller eller liksom att skådisarna eller skaparna hade 

någon koll på hur stort det skulle bli så dem hade ju ingen tanke på det alls och dem är ju 

precis i början av sin skådespelarkarriär och dem är ju jätteunga  

EL: Julie (skaparen av SKAM) skrev ju det i sin (.) ”varför vi lägger ner post” att dem hade 

skämtat om world domination och nu ba  [*well world domination* men jag förstår vad du » 

ALLA:          [(skrattar)  

EL: » menar med att dra gränser att även som skådespelare så blir det ju att du blir verkligen 

blir karaktären eftersom att någonstans- i hela deras liv så spelar dem alltid- jag kan tänka mig 

att det kan vara svårt för dem att dra en gräns [samtidigt 

Z:          [precis dem ser sig själva i den här karaktären 

inte bara i serien utan också på sociala medier med- asså såhär jag tror [att- 

EL:         [och dem spelar inte 

bara framför en vanlig filmkamera där de säger repliker, de posar för en bild, det blir ju 

verkligen att ta det till nästa nivå liksom.  
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J: det känns som det inte är jättemånga skådespelare som typ Tarjei (Isak) i min skola där jag 

faktiskt går spelar jag någon som är exakt i min ålder gör exakt det jag gör fast inte på riktigt. 

Oftast är det ju i en studio eller specifika platser här är det ju han var där först sen kom Isak  

CH: men han har ju problem av det just för att folk står och hänger vid hans skåp och bara 

Isak kommer nu 

EL: gud vad jobbigt att gå på den skolan ändå  

CH: ja de får stänga portarna för att folk vallfärdar till skolan liksom. Hela Kosegruppa DK 

kom dit ju 

EM: okej liten confession nu för jag var i Oslo för några dagar sen- 

ALLA: (skrattar)  

EM: och vi gick förbi Nissen men det var på annandagen och det var väldigt medvetet att det 

var på annandagen [för vi ville inte  

CH:                       [då är det en annan grej för det är inget kliv in på någons privatliv du går in 

på  

EM: precis utan det var foto, gå härifrån, hoppas ingen ser oss (skrattar) för folk som hänger 

där utanför känner jag ne::j det är liksom- de måste få ha ett privatliv.  

Z: men också, fan, det är ju en helt vanlig skola tänka på alla elever som kan också såhär- de 

måste ju också få leva sina liva. Karaktärerna som går på den här skolan måste ändå ta det- du 

visste vad du gav dig in på. Det här kommer fucka hela din skolgång men vad är det är, 3 år 

jag tror du kan leva med det. Men alla andra elever som inte skriver upp sig till att gå på en 

skola som blir världskänd  

EL: *jag försöker bara gå till min lektion och bara pressar bort fans*  

Z: så ja: jag tänker bara på dem, jag hade bytt skola fan asså hade inte pallat  

EL: men å andra sidan är det säkert många som drar det kortet och ba jag går på den skolan, 

jag går förbi Tarjei (Isak) varje dag wow vi har engelska tillsammans. Jag kan tänka mig att 

folk- jag skulle gjort det  

ALLA: (skrattar)  
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EL: så det är ju, med allting så finns det ju pros and cons  

CH: ingen visste ju hur stort det skulle bli, första säsongen var ju jättelåg budget, extra-knäck 

liksom så då kanske man tänker såhär att det kommer någon som ba ”ey du är med på tv” 

ibland och nu så ba  

J: det finns ju alltid alternativ att man kan byta, de nämner ju det i serien asså det finns dem 

här alternativen liksom. Vilken som helst, finns säkert fler som de inte nämnt i serien men jag 

har ingen koll på *Norge men* skulle det verkligen kännas att jag klarar inte det här så går det 

ju att byta skola  

Z: det är ju inte så att det bara finns en gymnasieskola i hela Oslo (skrattar)  

J: *jag hoppas inte det* 

EL: nej men jag tänker på att på likea och kommentera och sådär för att det är ju- jag tycker 

att det tillför ju ändå det då Julie Andem (skapare av SKAM), *praise her*, tänkte ju ändå på 

att involvera det som det pratas om i kommentarerna och där är det ju också så här vilken 

serie har någonsin ens varit i närheten av att (.) folks asså de här teorierna- asså dem läser ju 

kommentarer- 

CH: dem kollar fan fiction  

EL: just den här kommentaren #Williammåsvare dök ju upp sen i säsong tre när Eskild som 

skrev ”William må svare” så dem driver med sig själva och hypen och lyckas ändå 

inkorporera det här och det är så jävla 

CH: dem får ju fansen att känna sig sedda  

EL: ja! För det är ju så att den här teorin har vi kommit på och dem ba ”a. vi gör så” (klapp 

med händerna) å som jag har förstått det så spelar de in bara några veckor innan så dem kan 

ändra i och tweaka i det liksom 

EM: men en del (.) dem gör det på ett schysst sätt. Det känns som i många serier när de vill 

vinka till det fans vill så görs det på ett dåligt sätt typ queer bating liksom. Dem ba ”amen 

okej fansen vill att dem här ska vara ett par men då skämtar vi lite om det” och sen så är dem 

inte det  

J: dem driver men fansen istället för att fylla fansen  
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EM: ja, precis! 

EL: eller såhär här är två personer som inte har någon kemi överhuvudtaget och nu får dem 

vara ihop för att det- då finns det i alla fall några sånna. Och man ba okej då kör vi på det. 

*det blir jättebra* och det är också så sjukt att skådespelarna i SKAM asså dem allihop är så 

sjukt duktiga och just som vi säger att dem är så unga och har typ ingen erfarenhet och ändå är 

dem så jävla, jävla duktiga. Tarjei verkligen i säsong tre är verkligen he:lt sjuk. Det ska 

liksom inte ens gå- för att det känns så real varenda känsla liksom.  

EM: jag tror att det är den bästa liksom komma ut grejen jag någonsin har sett. Det är det mest 

realistiska liksom när han sitter och snackar med Jonas så ba wow ja, jag kan relatera.  

EL: man själv blev ju typ lättad och ba *åh ja det här kändes bra, good talk* och sen ba ”nej 

men vänta det här är inte ens real. Men verkligen det känns så himla real verkligen.  

Z: äh: jag pratade med mina kompisar om SKAM igår och då pratade vi just om när Isak 

kommer ut till Jonas och då vi höll inte alls med er att det kändes real. Jag tror ingen- eller jo 

det är klart jag tror att människor kan hantera det som Jonas hanterade det men jag tror ändå 

att majoriteten av alla i hela världen reagerar lite mer, inte i chock, men lite mer i 

uppståndelse och då just den grejen jag tyckte det var asfint av dem att det inte behöver vara 

en stor grej att komma ut men jag tycker ändå inte att det representerar hur det är i hela 

världen.  

EL: nej alltså jag tänker mer såhär är det- eller för min del var det som kändes real snarare 

utifrån Isak perspektivet på hur han sa det- 

EM: hur nervös han var 

EL: hur nervös han var, hur han la upp det, hur konversationen fortgick men sen håller jag 

med om att Jonas reaktion och sen Magnus och Mahdis reaktion sen inte är såhär- då blir det 

såhär too good to be true.  

Z: jamen, exakt för då blir det såhär det är ändå ett- i tidigare säsonger har de ju ändå varit ett 

rätt klassiskt grabb[gäng ja, och sen supermedvetna och superöppna och toleranta och man » 

EL:                         [ja, snubbgänget liksom och alla är liksom såhär-  

Z: » ba lol att det är så i grabbgäng, nej på riktigt, det är det inte. Det så där då blev jag lite 

såhär low-key besviken för jag hade velat- de jobbar ändå med att vara realistiska men här 
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skulle de helt plötsligt bli någon norm-kritisk supermedveten men nej det är inte så i 

verkligheten  

EM: får jag komma med en instinkt där bara, jag har personligen har haft personligen rätt 

många som agerat så- 

Z: jaja men jag säger inte att man inte kan göra det men jag menar bara att klassiska 

snubbgäng som dem framställt som tidigare reagerat så  

EM: men samtidigt, Magnus reagerar ju inte- han är ju en schysst människa men han säger ju 

verkligen mycket *dåliga saker* 

EL: ja det har dem gjort bra! Det har dem gjort bra att han uttrycker sig så klumpigt just som 

han gör äh: *väldigt ofta*.  

CH: men jag kom och tänka målgrupp och behovet som dem försöker ge just med Isaks 

komma ut storey då liksom att NRK vi har ett klassiskt grabbgäng det kan ändå gå bra. 

Liksom känna med Isaks extrema homofobi själv och ba det kommer gå jättebra allt man ser 

är ju att man blir nedslagen eller mordhotat eller dödad eller whatever liksom och då får alla 

15-åriga tittare, som målgruppen är, att såhär det är okej, det kan gå bra liksom 

EL: det finns ju såklart en poäng i det och det känns ju ändå som en rätt vanlig diskussion 

såhär att realism verses hur det borde vara och jag kan ändå tycka att såhär jag håller lite med 

dig att när de verkligen har prided themselves on att det är så realistiskt liksom så (.) då tänker 

jag ändå att det borde vara huvudfokus och då blir det lite konstigt som du säger att ett 

klassiskt [grabbgäng  

CH:        [det kan ju vara baserat på någon killes komma ut historia liksom som var på det 

sättet det är såklart de kan velat lyfta fram det  

EL: ja det är såklart möjligt men asså jag har bara tänkt samma sak och det bara känns så 

extremt orealistiskt att såhär utifrån personliga erfarenheter så har jag  *svårt att tänka mig 

dem här* klassiga grabbgängen ba ”a: vaddå bi, pan woopido” asså börjar kasta sånna termer 

men det känns orealistiskt såhär och visst det finns en poäng i att såhär det kan också gå bra 

men samtidigt finns det en poäng att i såhär- 

EM: suger coat it  
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EL: precis! Att ändå såhär, såklart inte till att skrämma folk till att hålla käften men att såhär 

men ändå visa såhär att tyvärr är [verkligheten såhär- ja det har man ju såklart också » 

CH:                                                [tycker man sett det så mycket  

EL: » och det finns ju verkligen en poäng i att göra det men samtidigt så får man ju inte heller 

gå för långt åt de hållet som jag sett ändå i ganska många konversationer på Kosegruppa såhär 

att ”allt ska porträtteras på ett extremt korrekt sätt och att Magnus uttrycker sig såhär dumt 

och hej och hå” jag kan ändå tycka att det finns en bra poäng med att saker och ting är inte 

perfekta i verkligheten för att om man bara sitter hemma och bara tittar på en massa serier och 

serien visar bara en perfekt värld där allt är så himla bra så kommer man ut sen och går fram 

till det där grabbgänget och ba ”jag är bög” och dem ba slår ner en *det kanske inte är såhär 

jätte*. Såklart kan det gå fel åt andra hållet också.  

Z: jag tycker att det skulle kunnat varit lite mer balanserat 

EM: så länge någon går emot eller säger fucked upp saker så tycker jag att det är chill. Det jag 

dock gillade var alla tjejers reaktioner typ Vilde och danstjejerna för att det är så typiskt  

EL: sällan jag relaterat så grovt som när de kommer fram till honom där och ba ”hörde att du 

va sammen med Even” och man ba vill du hänga med oss och han ba nej det vill jag inte!  

ALLA: (skrattar)  

EL: men ja: samtidigt finns det en poäng med hur det borde va men samtidigt finns det en 

poäng med att det går för långt åt det hållet också men ah:  

CE: men jag tycker ändå att det är väldigt realistiskt att, en grej som jag kom på idag är att 

dem är så himla unga och att dem spelar det dem är- de är ju verkligen så roll. De är ju ganska 

ofta så att en 28 åring jättesnygg tjej spelar en gymnasietjej liksom och det blir så himla 

töntigt såhär de flesta serier har verkligen såhär jättesnygga tjejer och amen såhär för de är så 

himla vanliga och det är väl det som gjort att det är så himla stort att det är så himla vanligt 

och det känns inte som att överdramatiska saker som händer utan det känns såhär alla dör eller 

sjuka grejer utan det är väldigt normal vardagliga grejer.  

EL: jag tänker också på det att de ser så vardagliga ut. Att de har finnar i pannan [och de har » 

J:     [och inte för 

att de ska vara den fula karaktären (skrattar) 
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EL: » och fucked up hår. Nej precis! (skrattar) alla är såhär för att de ser ut som vanliga 

17åringar i Oslo gör och det är så- de har verkligen inte förskönat det överhuvudtaget. De kör 

verkligen på det här såhär ser man ut och då kör vi på det. Och också en annan sak som dem 

gör jävligt bra är ju dialogen. Det är extremt vanligt när vuxna ska skriva dialoger- och där är 

ju Sverige världsmästare på att göra serier med det sjukaste, det är finns inte en människa som 

pratar såhär, helt orimligt- man märker såhär 40+ gubbar som ba ”nu ska vi se, hur pratar 

kidsen? Snapchat hupido” det är så jävla o-surrealistisk  

EM: det märker man på subtitles på SVT  

EL: ja! Man märker ju det och då har SVT bara översatt och ändå lyckas dem fucka upp det 

så grovt att översättningarna är helt- man pratar inte så där, smsen som dem översatt är down 

right *provocerande av* för att dem har-i den norska serien, vilket är så jävla tungt, så har 

dem som man skriver men i den svenska översättningen så är det såhär ”stor bokstav: jag 

tänkte gå med mina vänner” alltså såhär skit korrekt och ja bara tänker såhär vafan, en 

förkortning ingen kommer dö (skrattar) och [just såhär att de lyckats så bra att dialogen är så 

realistisk liksom » 

EM:                                [men såhär- 

EL:  » och det låter som när jag pratar med mina vänner, alltså det låter som en vanlig- det blir 

ju såhär dokumentär feeling för såhär så pratar folk  

CE: också att karaktärerna både få vara goda och ha bra sidor, dåliga sidor och får utvecklas 

väldigt mycket från säsong ett till säsong två, tre och får vara väldigt mycket som ja, som 

människor är. Man är bra och dåliga man kan göra dumma grejer man kan göra bra grejer 

liksom man utvecklas som människa och det tycker jag är bra liksom 

EL: m:  

EM: och alla små grejer som dem får med som nu i säsong fyra där tjejerna köper pizza som 

Sana inte kan äta, Vilde pratar om att de ska åka till Frankrike och ligga på beachen  

EL: den är så jävla [snygg! 

CE:                          [ja!  

EM: och så ba på många ställen får man inte ha hijab så ja, kul att ni ska åka till stranden i 

Frankrike liksom 
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EL: ja det är så snygga små hintar på sånt liksom och a (skrattar)  

Z: (skrattar) *vad var ens grundfrågan för det här? För jag tror det handlade om likes och 

kommentarer* (skrattar)  

N: haha ja, men det spelar ingen roll (skrattar) men om tar såhär då varför skulle man vilja 

kommentera på bilderna? Eller varför gör man det om man nu längre inte får svar från 

karaktärerna?  

EL: asså, det är väl lite så (.) folk funkar väl så asså såhär man vill skriva saker och vill 

uttrycka sig för skriver man till såhär kändisar på Twitter så finns det väl i grunden att någon 

*ser i alla fall* och kanske får ett svar och sådär hej och hå. Men annars är det väl sådär, 

vilket man blivit plågsamt medveten om i dessa sociala medier tider, att folk älskar *att tycka 

saker* och också att uttrycka dem på alla sätt överallt (skrattar) så det är väl såhär jag tror att 

det är en mänsklig grej att man vill säga vad man tycker och framföra sin åsikt eller visa sitt 

stöd eller vad det nu handlar om.  

Z: men jag tror också att det är för att vi är dumma i huvudet- 

ALLA: (skrattar)  

Z: nej men det är mycket kokar ihop sig till att vi är dumma i huvudet men också att, när vi 

kommenterar såhär typ den här personen (på bilden ”vänner) som kommenterar tre hjärtan här 

@alina_review det är inte så att Alina tänker på det inte är Isak som kommer- det är ju inte 

Isak som läser den här kommentaren för han är ju bara Isak på inspelning och då kollar ju inte 

han Isaks Instagram för det ingår ju inte  

CH: det kanske kan vara att ”kanske skådisarna kommer titta på det här” men också såhär det 

är inte dem som har hand om Instagram  

Z: [nej precis! 

EL: [jag tror inte ens att folk har fattat att det såhär inte-  

Z: dem har ju en anställd person som gör alla sociala medier, men det fattar liksom inte 

@alina_review 

ALLA: (skrattar) 
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Z: och det är inget konstigt för det är ju @maaary_V fattar ju inte det, @troye9518 fattar ju 

inte heller det  

EL: *den bästa är ju den där-* 

Z: de som tror att dem faktisk är together  

EL: *”wait are they actually ever together???”  

Z: exakt! [Den personen förstår inte heller 

ALLA:   [(skrattar)  

Z: jag tror att de- man tänker inte på det, de dyker upp i sitt Instagramflöde och man tänker 

inte på att de inte finns på riktigt för de är så inkorporerade i ens vardagliga liv att man ba 

som att det vore en kompis. Slänger i väg tre hjärtan på sin bästa kompis nya selfie för att visa 

stöd och att man älskar dem (skrattar)  

CH: två helt olika grejer kan vara att en kan ju vara att ”åh nu kommer dem se mig för dem 

måste ju kolla” nej, det kollar nog inte längre för det är så mycket. Och sen tror jag att man 

också kan kommentera bara för att uppskatta liksom. Man kan ju likea och kommentera på 

bloggen också liksom och det märker man ju också att flera kommenterar att typ ”gud tack 

den här serien är så himla bra” så man kan ge feedback.  

EL: men på bloggen känns det mer lite mindre dumt i huvudet för att kommentera för där når 

det ändå fram till produktionen på ett annat sätt. Där kan man ändå nå fram med sin åsikt på 

ett annat sätt än när man skriver *tre hjärtan* som Alina.  

J: på Instagram så ba kanske kommer upp en bild på typ såhär amen Henrik eller Even för jag 

följer ju båda. För många- skådisarna finns ju själva på Instagram och kan dyka upp i sitt egna 

flöde liksom. Vissa av dem postar ju, Henrik (Even) postade ju en bild från hotellet och ba 

”jättekul att spela in den här” flera månader senare liksom. Linjen blir ju blurrad vad är 

skådespelaren, vad är karaktären?  

Z: jag tror att det också är bra för skådespelarna för dem får mycket mindre av dumt-i-

huvudet typ @alina_review- 

J: *jag känner ett jävla påhopp här* 

ALLA: (skrattar)  
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Z: *men det var hon som- den personen som dök upp här* jag tror att de får utlopp *för sina 

känslor* på karaktärernas konton och då kanske man inte känner lika stort behov att gå in på 

deras privatkonton såhär- 

J: fast Tarjei avslutade sitt Instagramkonto på grund av- 

EL: han har ju fan ingenting, jag är så jävla sur 

J: men han avslutade det ju på grund av SKAM och då fanns ju Isak redan som karaktär också 

CH: ja: så vissa kanske får utlopp som du säger men för vissa kanske är såhär ”men du såg 

inte mig där- då går jag direkt till källan”  

EL: folk kanske bara vill *skriva hjärtan* 

ALLA: (skrattar)  

Z: man måste få uppskatta men jag tror mest att det är folk som är dumma i huvudet (.) 

faktiskt  

J: jag tycker att det är rätt bra sammanfattat (skrattar)  

Z: ja, det är ju svaret på allt egentligen om man tänker efter (skrattar). Men här har vi några 

andra som tycker han är kul när han la upp en helt vanlig meme (bild: meme)- 

EL: en ganska tråkig meme dessutom  

Z: ja let’s be honest vi har sett roligare  

EL: vi har sett den där memen 8 000 gånger- han måste byta sin jävla profilbild 

ALLA: (skrattar)  

EL: alltså jag vill aldrig se den igen någonsin i mitt liv igen och jag blir sur liksom- för det 

känns inte som att han- han kan inte va en person som har den här bilden  

EM: inte fortfarande! Det känns som hans meme-game borde vara bättre  

EL: ja! Det känns ju ändå som att han har bra meme-game!  

ALLA: (skrattar)  

EM: jag vill ha en selfie gärna med Even  
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EL: nej, det vill inte jag det hade man inte orkat med  

ALLA: (skrattar)  

Z: det är min analys i alla fall, att alla är dumma i huvudet. (.) men fan då! Det skulle vara så 

himla fett om man inte kunnat kommentera utan bara hade kunnat se karaktärernas spel 

sinsemellan  

EL: så man skulle slippa läsa folks kommentarer  

EM: för dem försvinner  

CH: så länge du inte följer dem själv för då kan du se några  

J: fast dem försvinner ändå, och karaktärerna kommenterar ju inte så mycket på varandras 

bilder  

EL: *nej för det finns ingen poäng med det*  

J: i början hade dem ju långa konversationer och planerar typ vad de ska göra under kvällen 

och sen så kommer det typ på bloggen sen. Så dem hade ju verkligen konversationer och 

tillförde fler grejer typ Jonas och Eva kommenterade vad de skulle se för film typ  

CH: men tittar vi på det så kan inte vi agera med det och då försvinner den sociala 

konvergensen  

J: men eftersom de kommenterar ju tillbaka men nu är det för mycket. Och det tillför till inget 

med tre hjärtan (skrattar)  

EL: här har Eva kommenterat Isaks bild men man får aldrig se skymten av det för det är 5 000 

@alina_review som skriver *tre hjärtan liksom* 

ALLA: (skrattar)  

Z: ja men precis jag hade uppskattat kommentarsfälten mer om det bara va karaktärernas 

sinsemellan. 

EL: men som du säger (Christopher) så offrar man ju då-  

CH: realismen försvinner ju- 

EL: men det kanske får vara värt det  
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CH: amen liksom vad får vi av det här? Jo det blir mer verkligt men vad förlorar vi? Jo 

potentiella kommentarer från karaktärerna som ska vara verkliga för att allt ska vara så jävla 

översvämmat liksom  

- Tyst – 

EL: jaha 

N: jaha, jag hade inte så mycket mer. Vill ni prata om någonting annat nu när vi från 

Kosegruppa ändå träffas IRL?  

EL: två saker: jag kände att det här var en bra diskussionsgrupp, vi borde typ-  

ALLA: (skrattar)  

EL: *vi borde köra vecko* nej men alltså jag har ändå två grejer. First, Vilde lesbisk-teorin 

vad har ni att säga om det? 

EM: ja! 

CH: det är, eller- 

CE: svårt!  

EL: först när jag såg original posten så blev jag såhär lite trött för att- jag känner så ofta att 

folk verkligen reachar efter saker såhär det här betyder det här men sen så läste jag tråden. 

Den där Tumblr inlägget- 

J: det är ju ganska  bra- 

EL: det är ju ganska bra! Det är ju ganska väletablerat ändå. Speciellt när folk ba ”jag känner 

igen mig själv” och man ba ◦fa::n◦. Sen är ju frågan om dem har tänkt på det. 

CH: jag skulle tycka det är så fult alltså  

EM: jag kände mest nu att innan senaste klippet med Vilde och Magnus så känns det som hon 

överdriver så mycket [om deras sexliv 

EL:                             [men ja: det har man ju tänkt hela tiden och jag har ju tänkt på det där 

hela tiden. Vem försöker du övertyga känsla hela tiden? Det är ju så himla mycket såhär ”nu 

är jag kär i den här och nu den här och det är så himla mycket hej och hå och killar!” 

ALLA: (skrattar)  
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Z: ”och killar” (skrattar) 

EL: och man verkligen känner igen sitt fjortonåriga jag som vaddå ”nej vaddå” såhär 

(skrattar)  

EM: och den här typ ”jag kan ju hångla med Eva utan att jag är lesbisk”  

EL: ja: verkligen! Jag vet inte om jag vill att dem ska göra dem men jo::. Jag gillar ju Vilde- 

Magnus fram tills nu för nu är dem ju bara skitjobbiga (skrattar) 

CE: det var bara i teorin som dem var söta  

EL: och julscenen för det är det sjukaste jag sett på tv någonsin men innan så var det bara 

gulligt för där var ju verkligen såhär realismen bara flög rakt ut genom fönstret  

ALLA: (skrattar)  

EL: men jag känner ju såhär att jag gärna skulle vilja se:: en till säsong med Vilde då kanske 

snarare än såhär det här ska ju ändå vara Sanas säsong så då känner jag blandar man in det för 

mycket så känner jag att okej, man kanske distraherar det för mycket från kärnan trots allt 

som är Sana. Men a: jag är så provocerad av att de ska lägga ner.  

EM: ◦ja◦ jag var verkligen övertygad om att det skulle bli två säsonger till  

EL: sex säsonger- 

J: så Vilde skulle få sin jävla Russetid  

ALLA: (skrattar) 

CE: och det är ju så konstigt också eftersom alla konversationer nu handlar om Russetiden så 

det är så himla mycket såhär- 

EL: det är ju verkligen såhär rub it in att man inte får se det och jag skulle också velat haft en 

Jonas säsong  

EM: ja: jag vill veta mer om hans hat mot kapitalismen  

EL: verkligen! Det kom jag ihåg när jag skulle se det här första gången och så börjar det med 

att såhär ”kapitalismen är” och jag ba I like this. Och ba bänkade mig. 

EM: dem hintar ju om det, förra säsongen var det som att han hatar kapitalismen och köper 

massa gräs.  
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EL: jag skulle verkligen velat haft en Jonas och en Vilde säsong. Det hade varit goa:::ls. Men 

även Noora, va skjer? Jag har en teori- 

ALLA: (skrattar) 

Z: säger du det? (sarkastisk ton) 

EL: eller okej från Twitter, Noora fick det att ta slut med William. Typ att hon var otrogen 

eller något och det är William som gjort slut med henne och inte tvärtom för att (.) om det 

bara var William som dumpat henne varför skulle hon ha problem med att berätta det för sina 

närmaste vänner? Då skulle man ju bara säga det. Men! Om det var ”jag var otrogen och 

William gjorde slut med mig” så kanske man inte vill berätta det för att man skäms över det.   

EM: fast sen var det väl tänkt att William skulle vara med  

EL: ja: jag tror de bara skrivit ut det alltså såhär eftersom han skulle vara med (skratt) men ja 

fan  

CE: men dem måste ju säga vad som har hänt, nu när dem gjort en sån stor grej av det  

EM: och ge en Even en backstory  

CE: men ja! Det kommer det ju bli nu känns det som!  

EL: de hintar dem ju när han frågade ”hur känner du Mikael” och man ba åhh 

EM: precis man måste ju få veta  

- Tyst –  

N: men nice, vill ni säga något mer?  

EL: nej tror inte det 

CE: nej känns rätt bra  

(alla andra stämmer in) 

N: okej, men tack så mycket att ni tog er tid så ska ni få återgå till era liv nu (skrattar) 

EL: *tack själv* 

Z: *ja, det här va ju såhär rätt kul*  


