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Sammendrag 
 

Denne oppgaven handler om «opplevelsen av å være ung», og hvordan dette kommer frem i 

ungdomsseriene Skam og Riverdale. Oppgaven bruker den tyske pedagogen Thomas Ziehe til 

å definere opplevelsen av å være ung, og drøfter dette i lys av at disse to seriene er produsert i 

to ulike produksjonskontekster og med bakgrunn i utviklingen av ungdomsfiksjon. 

Studien bruker en sammenlignende tekstanalyse som tilnærming, og ser på forskjeller og 

likheter mellom hvordan Skam og Riverdale fremstiller opplevelsen av å være ung i dag. 

Oppgaven argumenterer for at TV-seriene tar for seg mange av de samme temaene, men at de 

utfører dette på ulikt vis basert på hvilken produksjonskontekst de kommer fra. 

Hovedfunnene i studien viser at Skams fremstilling av opplevelsen av å være ung utgjør 

seriens hovedfortelling, mens dette i Riverdale kommer i tillegg til hovedfortellingen, samt at 

alt i Riverdale er mer overdrevet enn Skam. Funnene blir brukt til å forklare hvordan de ulike 

produksjonskontekstene påvirker hvordan Skam og Riverdale fremstiller opplevelsen av å 

være ung i dag. 

 

 

Abstract 
 

This thesis is about the «experience of being young», and how this is presented in the teen 

television shows Skam and Riverdale. The thesis uses the German educator Thomas Ziehe to 

define the experience of being young, and discusses this in light of the fact that these two 

shows are produced in two different production contexts and in the history of youth fiction. 

The study uses a comparative textual analysis as an approach, and looks at differences and 

similarities between how Skam and Riverdale represent the experience of being young today. 

The thesis argues that the TV series addresses many of the same themes, but that they 

perform this differently based on the production context they come from. The main findings 

in the study show that Skam’s representation of the experience of being young is the main 

story of the series, while in Riverdale this comes in addition to the main narrative, as well as 

everything in Riverdale being more exaggerated than Skam. The main findings are used to 

explain how the different production contexts influences how Skam and Riverdale present the 

experience of being young today. 
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Forord 
 

Denne masteroppgaven har vært en prosess som har vært både spennende og vanskelig. Den 

har vært fylt av frustrasjon, interesse, glede, og lange dager. Det er mange som har bidratt 

med støtte og hjelp, og som dermed fortjener en takk. 

 

Først til min første veileder, Anders Lysne (Vår og høst 2017), for all hjelp og støttende 

samtaler i arbeidet med å utarbeide de ideene jeg hadde i startfasen. 

Så til Gry Cecilie Rustad (Vår 2018), som ble min veileder i innspurten av denne prosessen, 

for god hjelp til å tilspisse oppgaven og med innspurten. 

 

En stor takk er også på sin plass til familie og venner, som har støttet meg og gitt meg et 

fristed til å tenke på noe annet og til å slappe av litt innimellom, og til Silje for å ha hjulpet til 

med å lese korrektur.  

 

I tillegg må jeg få takke alle de fine menneskene på IMK for alle hyggelig samtaler og lange 

lunsjpauser disse to årene. 
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1  Introduksjon 
 

 

Alt kan være helt kaos i hverdagen, men i det øyeblikket jeg begynner å be 
blir liksom alt helt rolig og klart. For selv om alt dette kaoset foregår i 
hverdagen din, husker du på hva som virkelig betyr noe. Det er liksom greit 
for alt har en større sammenheng – og en betydning. 

 – Sana, Skam sesong 4 episode 4. 

 

 

Dette sitatet illustrerer hvordan karakteren Sana i Skam (Norsk Rikskringkasting [NRK] 

2015-2017) håndterer alt det hverdagen fører med seg av kaos, tanker og følelser. Hun tyr til 

religion, og hun uttrykker dette tydelig. Andre tyr til helt andre metoder, som trening, 

kjærester, rusmidler eller politisk engasjement. De fleste TV-serier og filmer som i noen som 

helst grad handler om ungdom vil ta for seg hvordan det er å vokse opp og hvordan denne 

opplevelsen føles. Det er antakeligvis derfor disse filmene og TV-seriene også når ut til 

mange flere enn de tiltenke målgruppene.  

 

Min interesse for fjernsyn og serier startet tidlig. Utover i tenårene ble det stadig flere serier 

(av ulike sjangre) å følge med på, men hva typiske ungdomsserier angår var disse i all 

hovedsak amerikanske. Det nyeste tilskuddet i denne rekken er Riverdale (The CW/Netflix 

2017-). I norsk sammenheng har NRK en tradisjon for å produsere tenåringsdramaer, med 

serier som Borgen skole (NRK 1989-1990), Frida (NRK 1990), Frida – med hjertet i hånden 

(NRK 1992), og Asylet (NRK 1995-1998), som nå er blitt videreført med Skam som er den 

nyeste. TV-seriene om ungdom har, i en eller annen form, handlet om det å være ung og 

vokse opp i ulike miljøer. Hvordan dette gjøres vil derimot være formet av hvor den enkelte 

TV-serien kommer fra, både geografisk og med tanke på produksjonskonteksten. 

 

Fjernsyn skapt for tenåringer er en stor del av hverdagen til veldig mange, og fungerer som 

en arena til å ta opp både politiske, kulturelle og sosiale problemer, både for den tiltenkte 

målgruppen og langt utenfor dens grenser. De representerer en viktig del av populærkulturen 

og det er derfor god grunn til å studere denne siden av kulturproduksjon (Ross & Stein, 

2008b, s. 1). Ved å studere tenåringsfjernsyn, i dette tilfellet Skam og Riverdale, kan man få 
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en unik innsikt i populærkultur i dag siden tenåringsfjernsyn er med å forme alt fra hvilken 

musikk ungdom hører på og hvordan de kler seg, til hva de snakker om, er opptatt av og 

hvordan de håndterer hverdagen. Gjennom dette kan man få kunnskap om hvordan det 

oppleves å være ung i dag. 

 

 

1.1   Forskningsspørsmål 
 

På bakgrunn av min interesse for TV, og da spesielt ungdomsserier, har jeg utformet dette 

forskningsspørsmålet: 

 

Hvordan fremstilles opplevelsen av å være ung i dag, med utgangspunkt i Thomas Ziehes 

teori, i de to ungdomsseriene Skam og Riverdale som er produkt av to ulike 

produksjonssystemer? 

 

Mitt bidrag til forskningsfeltet vil dermed være innsikt i hvordan opplevelsen av å være ung 

representeres. Når det kommer til studier av representasjon av unge mennesker er det 

tradisjonelt sett mest vanlig å se på hvordan unge mennesker i mediene er et bilde på unge 

mennesker i virkeligheten, ved for eksempel å studere kjønnsrepresentasjon, hvordan de 

snakker eller kler seg, eller hvordan de oppfører seg. Målet med mitt prosjekt er derimot å se 

på hvordan det oppleves å være ung i dagens samfunn og hvordan dette fremstilles, og vil 

dermed se på hvordan de unge rollefigurene håndterer situasjoner de havner i. For å kunne 

besvare problemstillingen tar jeg utgangspunkt i norske Skam og den amerikanske serien 

Riverdale som objekter i analysearbeidet, dette for å få frem de likheter og ulikheter som 

følger av de ulike produksjonssystemene disse to seriene er produsert i, henholdsvis 

allmennkringkaster og den amerikanske TV-industrien. Når man gjør en slik sammenligning 

vil man kunne se klarere hvilke konsekvenser de ulike produksjonskontekstene har på 

hvordan seriene fremstiller opplevelsen av å være ung i dag.  

 

Min interesse for Skams suksess er utgangspunktet for oppgaven og Riverdale har jeg valgt å 

bruke som sammenligningsobjekt på grunn av at serien er en av de mest populære 

ungdomsseriene akkurat nå. Den første sesongen av Riverdale hadde et gjennomsnitt på i 

overkant av 1 million seere (tvseriesfinale.com, 2017) og sesongpremieren av den andre 
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sesongen hadde over 2,3 millioner seere (tvseriesfinale.com, 2018). I disse tallene er ikke 

seertall fra Netflix tatt med i beregningen. Begge disse TV-seriene er typiske ungdomsserier 

som omhandler temaer som ungdom er opptatt av, som identitet og vennskap. I tillegg er 

karakterene i seriene i samme alder. De er derimot produsert i ulike produksjonskontekster og 

består av ulike sjangerblandinger under paraplybegrepet ungdomsserie, noe som påvirker 

hvordan disse temaene fremstilles og behandles.  

 

Min hypotese er at Skam og Riverdale tar for seg mange av de samme temaene, men at 

fremstillingen av hvordan det oppleves å være ung i dag er ulik og i tråd med hvilken 

produksjonskontekst seriene er produsert i. Med dette mener jeg at de ulike 

produksjonskontekstene påvirker både stil og narrativ, som igjen påvirker hvordan 

opplevelsen av å være ung fremstår.  

 

For å belyse og definere opplevelsen av å være ung har jeg tatt i bruk Thomas Ziehe sine 

tanker rundt ungdom og modernitet. Hans teorier om hvordan unge mennesker takler 

samtiden sin vil også utgjøre strukturen for tre av analysekapitlene. Jeg vil ta for meg 

produksjonskontekstene, allmennkringkastinger og den amerikanske TV-industrien, for å gi 

bedre innblikk i hvilke tradisjoner de to objektene jeg har valgt er produsert i og hvilke 

konsekvenser dette kan ha for fremstillingen av opplevelsen av å være ung i det moderne 

samfunnet. Skam er produsert med en helt klar forankring innen 

allmennkringkastingstradisjonen, mens Riverdale på sin side stammer fra den amerikanske, 

kommersialiserte TV-industrien. Begge seriene tilhører ungdomsfiksjon da de både handler 

om ungdom og er beregnet for et ungt publikum. Dette er begrunnelsen for å gjøre rede for 

utviklingen av ungdomsfiksjon, for å sette seriene i en historisk, strukturell kontekst.  

 

 

1.2   Metode 
 

For å kunne besvare problemstillingen har jeg kommet fram til at jeg skal utføre en 

tekstanalyse hvor jeg sammenligner Skam og Riverdale.  

 

Tekstanalyse kan benyttes på alle typer tekster, og dermed også TV serier, siden tekstanalyse 

går ut på hvordan en tolker tekster. Denne typen analyse er i stor grad basert på kritisk 
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tolkning gjennom nærlesing av teksten og kommer helt klart under kategorien kvalitative 

undersøkelser siden den er spekulativ og ikke kan vitenskapelig verifiseres. Denne typen 

analyser er ofte blitt kritisert for å kun tilby subjektive lesinger av tekst og lite empirisk bevis 

(Creeber, 2006, s. 26).  

 

Tekstanalyse kan derimot brukes til å skape en form for kunnskap, eller som John Gibbs og 

Douglas Pye poengterer: «Interpretation developed through reasoned argument is […] not 

simply ‘subjective’ or rooted in the tastes of the individual or group but, in establishing 

shared understanding, become a form of knowledge» (2005, s. 4). 

	  
På grunn av at denne oppgaven handler om å finne ut av hvordan opplevelsen av å være ung 

fremstilles i to forskjellige produksjonskontekster, mener jeg at tekstanalyse er det riktige 

analytiske verktøyet for å undersøke dette. Ved å bruke tekstanalyse på Skam og Riverdale vil 

ulikhetene mellom de to TV-seriene komme tydelig fram, og som en utvidelse vil jeg kunne 

få innsikt i hvordan disse ulikhetene er påvirket av produksjonskonteksten og forhistorien til 

ungdomsfiksjon. 

 

De ulike formene av tekstanalyse som brukes til fjernsynsstudier i dag kan i hovedsak sies å 

ha sitt utspring i strukturalistiske og post-strukturalistiske tradisjoner, hvor noen stammer fra 

litteraturstudier mens andre kommer fra film- og kulturstudier. De ulike bakgrunnene gir et 

komplekst forskningsfelt som kan skape forvirring. Den store variasjonen i tilnærmingsmåter 

kan kombineres i en rekke ulike sammensetninger under begrepet tekstanalyse. Det positive 

med å bruke tekstanalyse og de ulike kombinasjonene av tilnærminger er at man kan kaste lys 

over en stor variasjon av temaer og sider ved fjernsynstekster (Creeber, 2006, s. 29). 

Tekstanalyse er også den mest brukte analyseformen for å undersøke representasjon, og jeg 

skal undersøke representasjonen av hvordan det oppleves å være ung i dag. 

 

I denne oppgaven vil det tas i bruk to former for tekstanalyse for å belyse Skam og Riverdale. 

Først vil det være tre kapitler (kapittel 4, 5 og 6) basert på Thomas Ziehes teori hvor jeg 

gjennom en narrativ analyse går nærmere inn på hvordan Skam og Riverdale tar for seg for 

eksempel temaer, karakterer, relasjoner og historielinjer. TV er et visuelt medium og det vil 

derfor også være fordelaktig å undersøke den estetiske stilen til de to seriene, og se på 

hvordan dette påvirker fremstillingen av opplevelsen av å være ung. Stilanalysen vil gjøres i 

kapittel 7, hvor jeg også vil ta for meg hvordan produksjonskonteksten kommer til uttrykk 
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gjennom sjangerforskjeller. Ved å bruke en kombinasjon av stilanalyse og narrativ analyse vil 

jeg kunne finne ut av hvordan produksjonen bak Skam har fremstilt opplevelsen av å være 

ung i dagens samfunn i forhold til hvordan den amerikanske tenåringsserien Riverdale 

fremstiller opplevelsen av å være ung i dag. Jeg har ikke tenkt å ha noen restriksjoner for 

hvilke scener eller episoder jeg kommer til å diskutere, så lenge eksemplene er relevante for 

det som analyseres. Jeg kommer derfor til å bruke eksempler fra alle de fire sesongene av 

Skam og fra de de to sesongene som er kommet av Riverdale. 

 

Siden jeg er fan av begge disse seriene, kan rollene som både forsker og fan være 

problematisk ved at det kan være en utfordring å holde seg objektiv og klare å holde disse 

rollene adskilt. Henry Jenkins (1992) mener derimot at dette kan være positivt, ved at man 

som fan kan ha tilgang til kunnskap som andre forskere ikke har tilgang til.  

 

Skam og Riverdale er to svært ulike serier med svært ulik produksjon og intensjon, men som 

samtidig omhandler mange av de samme temaene. For å svare på problemstillingen har jeg 

som nevnt valgt å bruke Thomas Ziehe sine teorier om hvordan unge takler det moderne 

samfunn som struktur for analysen. Samtidig er det meget relevant å se Skam ut i fra at serien 

er laget i en allmennkringkaster kontekst og Riverdale i lys av hvor og av hvem den er 

produsert, samt å se begge seriene opp mot hvordan ungdomsfiksjon har utviklet seg. Mens 

Skam føyer seg inn i en nordisk tradisjon for realisme, tilhører Riverdale en sterk amerikansk 

tradisjon for ungdomsserier der fokuset ofte er preget av sjangertilhørighet. Dette vil jeg 

forklare mer i det følgende underkapittelet.  

 

 

1.3   Teoretisk perspektiv 
 

For å svare på problemstillingen min har jeg valgt å bruke et teoretisk rammeverk å knytte 

objektene opp mot, og jeg vil nå gi en liten introduksjon av det teoretiske grunnlaget. 

Rammeverket består av den tyske pedagogen Thomas Ziehe sine teorier om ungdom og 

modernitet, som vil bli brukt til å definere opplevelsen av å være ung i dag og til å belyse 

hvordan dette kommer frem i Skam og Riverdale. Thomas Ziehe sine begreper subjektivering, 

ontologisering og potensering vil, sammen med et kapittel om stil, bli brukt som struktur for 

analysen. 
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Ziehe (referert i Fornäs, 1993, s. 10) argumenterer for at unge i dagens samfunn blir særlig 

påvirket av det han kaller den kulturelle moderniseringen. Ungdommer befinner seg i en 

sensitiv livsfase, og vil dermed være spesielt utsatt for endringer i samfunnet. Samtidig har de 

vokst opp i det moderne, og har en annen psykisk struktur og andre forutsetninger enn voksne 

til å håndtere livets utfordringer (Fornäs, 1993, s. 10). Ziehe er valgt på grunn av at han 

legger frem teorier om ulike metoder unge mennesker tar i bruk for å takle det moderne 

samfunnet og det å være ung og vokse opp i dag. Dette kobles opp mot Skam og Riverdale. 

Som problemstillingen tilsier vil oppgaven sette fokus på hvordan opplevelsen av å være ung 

fremstilles, og til dette vil Ziehe sine teorier og begreper være nyttige.  

 

Utviklingen av fiksjon, TV og film, for og om ungdom er svært relevant å inkludere i 

oppgaven for å belyse hvordan disse to seriene er plassert i en historisk kontekst. 

På en måte er også tenåringsfjernsyn ansvarlig for å forme unge menneskers voksende følelse 

av frihet og de begrensningene som fremdeles er presset på dem (Davis & Dickinson, 2004, 

s. 10), noe som faller godt sammen med Ziehes teorier om hvilke muligheter dagens unge 

har.  

 

Skam er en serie produsert mot en avgrenset målgruppe, jenter 16 år, og er helt klart en 

ungdomsserie. I tillegg er alle karakterene i serien, med noen unntak, ungdommer i 

videregåendealder. For å kunne forske på serier som er produsert i ulike land hvor det er 

forskjellig historie og tradisjoner, slik Skam og Riverdale er, må man ta dette i betraktning.  

Utviklingen av ungdomsfiksjon har vært tett knyttet til fremveksten av ungdom som 

forbrukergruppe, og særlig fjernsyn for og om ungdom er i stor grad sammenkoblet med 

USA da de fleste typiske ungdomsserier opp i gjennom kommer derfra. Her i Norge, og i 

våre naboland, har det derimot vært en tradisjon for produksjon av kvalitetsfilm rettet mot et 

ungt publikum, og disse produksjonene har fått mye støtte (Lysne, 2016, s. 129). De unges 

nye mulighetshorisonter som Ziehe (1989, s. 156) kaller det, har vært med på å gjøre unge 

mennesker mer kjøpesterke og dermed mer attraktive for annonsører. Samtidig kan disse 

samfunnsendringer ha ført til at fiksjon om og for ungdom har fått en mye bredere appell: 
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Factors accounting for the broad appeal of youth TV could include: a 
complicated but generally increased accessibility to higher or further 
education; the social pressure to grow up quickly and then to stay young for 
longer (all of which are encircled by enticing and helpful consumer goods); 
and the current decay of the notion of the ‘job-for-life’ whose acquisition 
was so often a marker of adult maturity in the past. […] there is money to 
be made in selling youth, and the reasons why a distinctly ‘teen’ set of 
commodities might attract so many different types of consumer are 
compelling. (Davis & Dickinson, 2004, s. 11) 

 

Thomas Ziehes teori og utviklingen av ungdomsfiksjon vil redegjøres for i kapittel 2, og 

videre brukes i analysen av Skam og Riverdale for å kunne besvare problemstillingen. 

 

For å kunne svare på hvordan de ulike produksjonskontekstene påvirker Skam og Riverdale 

er det vesentlig å vite ulikhetene dem i mellom. Allmennkringkasterperspektivet er svært 

relevant å ha med som en del av oppgaven, da Skam er et godt eksempel på en serie produsert 

innen dette systemet. Skam er produsert av NRK P3 og er som en del av NRK underlagt både 

plikter og rettigheter som er med på å forme innholdet. Når man ser det opp mot en TV-serie 

som er produsert i et helt annet system er det essensielt å vite hva allmennkringkastingen har 

som oppgave. Allmennkringkastingen skal informere, utdanne, og underholde befolkningen 

(Gray & Lotz, 2012, s. 57), og skal tilby innhold for alle befolkningsgrupper. Dermed også 

ungdommer, som serien Skam er produsert for og om. Riverdale er produsert innenfor den 

amerikanske TV-industrien og blir sendt på The CW som er rettet spesielt mot unge kvinner. 

Denne gruppen har lenge vært en målgruppe de amerikanske TV-nettverkene ønsker å nå på 

grunn av at de utgjør en kjøpesterk del av befolkningen, noe som er positivt siden TV-

industrien i USA i stor grad er basert på å tilfredsstille annonsører ved å tilby dem seere 

(Gray & Lotz, 2012, s. 57). Dette vil jeg gjøre mer rede for i kapittel 3.  

 

 

1.4   Utvalg 
 

I det følgende vil jeg gi en innføring i de to forskningsobjektene jeg har valgt å bruke, nemlig 

ungdomsseriene Skam og Riverdale. Jeg vil gi en kort redegjørelse for hva slags TV-serier 

det er jeg skal undersøke i denne oppgaven, for å gi en bedre forståelse av analysekapitlene 

som kommer senere i oppgaven.  
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1.4.1   Skam 
 

Skam er en dramaserie som ble produsert av NRK fra 2015 til 2017, med Julie Andem som 

regissør og manusforfatter. Skam ble hovedsakelig publisert via videoer og annet innhold, 

som for eksempel tekst og bilde, på seriens egen nettside. Nettsiden er Skam sin 

hovedplattform, og serien betegnes som et nettdrama, men i tillegg ble videoklippene samlet 

sammen hver fredag til en episode som også ble publisert av NRKs nett-TV og sendt på 

vanlig lineær TV via NRK3 (Magnus, 2016, s. 31). Jeg vil ta utgangspunkt i serien som den 

gikk episodisk på TV, siden distribusjonsformen ikke er relevant for problemstillingen. 

 

Skam handler om en gjeng elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Det er laget 

fire sesonger som hver følger et semester av videregående og har hver sin hovedperson som 

seerne følger. Alt man ser, hører, føler og opplever, foregår fra hovedpersonens ståsted. I 

første sesong blir vi kjent med Eva, spilt av Lisa Teige. Dette er hennes første semester og 

gjennom henne møter vi Jonas (Marlon Langeland), kjæresten hennes, samt hans bestevenn 

Isak (Tarjei Sandvik Moe). Utover disse to føler Eva seg ganske alene, men hun (og seerne) 

stifter raskt bekjentskap med Noora (Josefine Frida Pettersen), Vilde (Ulrikke Falch), Sana 

Iman Meskini) og Chris (Ina Svenningdal). Sammen utgjør disse fem etterhvert jentegjengen 

i serien. I løpet av den første sesongen forsøker Eva å navigere seg gjennom hva første 

semester på videregående bringer med seg av skolearbeid, kjærlighetsproblemer, og med å 

finne ut hvem hun er. Store temaer sesongen tar opp er vennskap, og det å tilgi seg selv 

(Rustad, 2017).  

 

Sesong 2 fokuserer på karakteren Noora som er den første jenta Eva blir kjent med i første 

sesong. Noora har bodd i Spania, bor i kollektiv sammen med to eldre venner, og gjennom 

Evas øyne ble hun fremstilt som selvstendig, litt streng, og nokså voksen for alderen. 

Gjennom Noora sin egen sesong får seerne se andre sider av henne og får muligheten til å bli 

bedre kjent med den Noora hun selv oppfatter seg som. Via hennes perspektiv opplever vi 

hvordan hun slites mellom sine voksende følelser for William, spilt av Thomas Hayes, og 

lojaliteten ovenfor venninnen Vilde som også har følelser for William. Noora sin sesong 

tematiserer blant annet seksuelle overgrep og feminisme.  
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Isak er hovedpersonen i den tredje sesongen av Skam og dermed blir vi bedre kjent med hans 

venner. Jonas kommer inn igjen som en sentral karakter, og vi blir også kjent med Magnus 

(David Sjøholt) og Mahdi (Sacha Kléber). Sesong 3 tar for seg seksualitet og psykiske 

lidelser. Den handler om Isak som møter Even (Henrik Holm) og blir forelsket. Samtidig har 

Even kjæreste og tidvis oppfører han seg på en måte som gjør at Isak ikke vet hvor han har 

Even.  

 

Gjennom fjerde, og siste, sesong følger vi Sana og er dermed tilbake med fokus hos jentene. 

Sana er muslim, og store deler av sesongen legger vekt på hvordan Sana balanserer det å 

være muslim med å ha venner som ikke er muslimske, i tillegg til at hun forelsker seg i 

Yousef (Cengiz Al) som ikke er muslim. Sana sin sesong tar opp temaer som ensomhet og 

det å føle seg misforstått, netthets, religion og det multikulturelle Norge (Rustad, 2017).  

 

 

1.4.2   Riverdale 
 

Jeg har valgt å bruke Riverdale som motstykke til Skam i analysen min. Dette valget har jeg 

som nevnt tatt på bakgrunn av at seriene gikk noenlunde samtidig, begge var/er svært 

populære, og det at de begge handler om unge mennesker. Både Skam og Riverdale tar for 

seg klassiske ungdomsserie-temaer som vennskap, identitet, romanser osv., men det gjøres på 

svært ulike måter og med ulike virkemidler. Seriene er fra ulike land, produsert i to ulike 

produksjonssystemer, og med ulik intensjon. Mens Skam er laget av en allmennkringkaster, 

er Riverdale laget for et kommersielt TV-nettverk. De er derimot laget i samme samtid, og 

mange av dagens unge har sett både Skam og Riverdale.  

 

Riverdale er en amerikansk ungdomsdramaserie basert på tegneseriefigurene fra Archie 

Comics, og er utviklet av Roberto Aguirre-Sacasa. Serien går på nettverket The CW, men blir 

også vist av Netflix (utenfor USA), og hadde premiere den 26. januar 2017. Riverdale er 

distribuert av Warner Bros. Television Distribution, og er produsert av Berlanti Productions, 

Archie Comics, Warner Bros. Television, og CBS Television Studios. Serien er inne i sin 

andre sesong (premiere 11. oktober 2017), og følger karakteren Archie Andrews (KJ Apa), 

livet i småbyen Riverdale og utforsker de mørke og skjulte sidene av byens perfekte image.  
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Riverdale er en småby som sett utenfra virker hyggelig og idyllisk, men etter at high school-

eleven Jason Blossom (Trevor Stines) forsvinner begynner det å speiles et annet bilde av 

byen. Eller som karakteren Jughead forteller i starten av første episode: 

Our story is about a town, a small town, and the people who live in the 
town. From a distance, it presents itself like so many other small towns all 
over the world. Safe. Decent. Innocent. Get closer, though, and you start 
seeing the shadows underneath. The name of our town is Riverdale. 
(Jughead, Riverdale sesong 1 episode 1) 

 

Archie og vennene dras inn i mysteriet og inn i byens og dens innbyggeres, og dermed sine 

egne familiers historie. Serien går under sjangerne ungdomsdrama og mysteriefortelling, og 

ble etter premieren sammenlignet med Twin Peaks (ABC 1990-1991) i uttrykket, blant annet 

av NRK P3s Filmpolitiet i deres anmeldelse av serien (Vik, 2017), men er beregnet for et 

yngre publikum. En mysteriefortelling inneholder, som Riverdale gjør, vanligvis et mystisk 

dødsfall eller en annen kriminell handling som må oppklares. 

 

Riverdale handler som sagt om Archie Andrews og hans venner, familie, og bekjente. 

Sammen med hans nabo Betty Cooper (Lili Reinhart), deres barndomsvenn Jughead Jones 

(Cole Sprouse), og nyinnflyttede Veronica Lodge (Camila Mendes) utgjør de de fire 

protagonistene som seerne følger mest. I tillegg kommer deres foreldre, og andre venner og 

bekjente som for eksempel Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) og Kevin Keller (Casey 

Cott).   

 

Nå som jeg har presentert de to seriene jeg skal bruke som objekter i denne oppgaven, vil jeg 

videre gi en kort presentasjon av hva slag lignende forskning som er utført tidligere for å gi 

en innføring i dette forskningsfeltet jeg skal begi meg ut på. 

 

 

1.5   Forskningstradisjon 
 

Det meste av forskning føyer seg inn i en forskningstradisjon, og selv om studier om 

tenåringsfjernsyn er et relativt nytt felt er det de siste tiårene blitt utført en del forskning. Jeg 

vil nå gi et kort innblikk i dette feltet for å vise litt av hva som er blitt gjort tidligere og 

hvilket felt denne oppgaven vil føye seg inn i.  
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Det er ikke forsket så mye på tenåringsfjernsyn, mye på grunn av blant annet at det er et 

relativt nytt fenomen i forhold til andre sjangre. I tillegg er det, særlig i USA, en sterk 

kobling mellom tenåringsfjernsyn og forbrukerkultur (Ross & Stein, 2008b, s. 1). På 

grunnlag av dette har det ofte blitt sett på utviklingen av fiksjon for tenåringer som en helhet, 

altså at man ikke utelukkende snakker om utviklingen innen TV. Akademisk arbeid som tar 

for seg visuelle medier for ungdom og tenåringssjangre har for eksempel i hovedsak fokusert 

på film i stedet for fjernsyn. Samtidig finnes det litteratur om barns forhold til mediene, og da 

også TV, men for tenåringene mangler det forskning i stor grad (Ross & Stein, 2008a, s. 8-9).  

 

Den forskningen som er gjort i forhold til tenåringskultur har ikke vært sentrert rundt TV. Det 

som tidligere er blitt utført av forskning angående tenåringsfjernsyn har i stor grad vært 

forskning på fjernsynstekstene i seg selv eller i form av publikumsstudier. Det har ikke vært 

særlig mye forskning på tenåringsfjernsyn som sjanger. En av grunnene til dette kan være at 

det er vanskelig å kategorisere og identifisere hva som er tenåringsfjernsyn. Skal man 

identifisere ut i fra målgruppe, eller ut i fra hvilke temaer som blir tatt opp? Når man snakker 

om tenåringsfjernsyn assosierer man like ofte til publikummet, altså tenåringer, som til 

innholdet i seriene, men så er det også slik at innholdet ikke nødvendigvis alltid bestemmer 

hvilket publikum man får, eller i det hele tatt hvilken tiltenkt målgruppe man har (Ross & 

Stein, 2008a, s. 5). Det er mange utenfor målgruppen som ser på serier som havner under 

tenåringsfjernsyn-paraplyen, og ofte er det disse TV-seriene som blir forsket på når det først 

skal forskes på tenåringsfjernsyn. Buffy the Vampire Slayer (The WB/UPN 1997-2003) er for 

eksempel en serie som hadde mange seere utenfor tenåringssegmentet og er blitt brukt mye 

som forskningsobjekt (Davis & Dickinson, 2004, s. 4-5).  

 

Forskning på tenåringsfjernsyn er dominert av forskning fra USA om amerikanske 

tenåringsserier. I 2016 kom derimot Faye Woods med et britisk motstykke, i form av boken 

British Youth Television. Dette var den første studien av moderne britisk ungdoms-TV, og tar 

for seg programmer, sjangre og trender. Woods tar i studien i betraktning programmenes 

kontekster og industrielle rammer. Gjennomgående i studien ligger det komplekse forholdet 

til amerikansk tenåringsfjernsyn (Woods, 2016, s. 3-5). Denne oppgaven legger seg litt opp 

mot det arbeidet Faye Woods har gjort med britisk ungdoms-TV, bare at min oppgaves 

sammenligningsgrunnlag er en norsk ungdomsserie.  
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Utviklingen av fiksjon for og om ungdom vil jeg gjøre mer rede for som en del av det 

teoretiske rammeverket i kapittel 2. 
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2  Teoretisk rammeverk 
 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for de teoretiske perspektivene jeg har valgt å bruke. Dette 

vil fungere som bakgrunn og som verktøy i analysearbeidet jeg skal foreta for å kunne svare 

på forskningsspørsmålet mitt. Det teoretiske rammeverket jeg har kommet frem til er som 

nevnt innledningsvis Thomas Ziehes teorier om ungdom og modernitet. Disse teoriene er i 

tillegg det jeg legger til grunn for min operasjonalisering av opplevelsen av å være ung i dag. 

Thomas Ziehe er valgt som rammeverk på grunnlag av at hans tekster i stor grad omhandler 

unge mennesker og hvordan de håndterer det moderne samfunnet. Dette samsvarer med deler 

av intensjonen bak Skam, som var å få unge jenter til å takle hverdagen, men også til mange 

av temaene som blir tatt opp både i Skam og i Riverdale. Ungdommene i Riverdale må også 

finne måter å håndtere de situasjonene de havner i. 

 

Thomas Ziehe skriver om de nye kulturelle tendensene og mulighetene som det moderne 

samfunnet har brakt med seg (1989, s. 14-15), og hvordan unge mennesker tilpasser seg nye 

roller og erfaringer unge i dag har i forhold til tidligere samfunn. Som jeg har nevnt har 

fiksjon for og om unge mennesker utviklet seg i samspill med disse samfunnsendringene som 

Ziehe tar for seg. Derfor vil det etter redegjørelsen for Ziehe komme en utgreiing om hvordan 

ungdomsfiksjon har utviklet seg. Denne utviklingen er vesentlig med tanke på den historiske 

konteksten disse to seriene føyer seg inn i og er en del av. På grunn av at det som nevnt ikke 

er forsket særlig mye på tenåringsfjernsyn vil denne redegjørelsen være en blanding av 

fjernsynsteori og filmteori, og både amerikansk og nordisk historie innen disse feltene. Det 

som dreier seg om film vil kunne ha overføringsverdi til tv. 

 

 

2.1   Thomas Ziehe 
 

Thomas Ziehe er en tysk pedagog og professor som ble født i 1947. Johan Fornäs skriver i 

forordet til Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet (Ziehe, Fornäs, & Retzlaff, 

1993) at Ziehe i Norden ble han oppdaget etter å ha avlagt doktorgradsavhandlingen sin i 

1974 hvor han gav nye perspektiver på ungdom og på tendenser i ungdomskulturen. Videre 

forklarer Fornäs at Ziehes teorier går ut på at ungdommers personlighetsmønster er blitt 
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endret som en følge av forandringer i samfunnet for øvrig og en endring av oppvekstsvilkår. 

Ideen ble utviklet med bakgrunn i psykoanalyse og nyere marxistisk sosialiseringsteori 

(Fornäs, 1993, s. 7).  

 

I senere tid har Ziehe knyttet seg til Jürgen Habermas sitt modernitetsresonnement og 

utviklingsforløpet av det moderne i det senkapitalistiske samfunnet, og han kan regnes som 

en del av den tredje generasjonen av den kritiske teorien. Ifølge Fornäs (1993, s. 8) anser 

både Ziehe og Habermas tendensene i det moderne samfunnet som både negative og positive, 

og at moderniteten bringer med seg både nye trusler og nye muligheter.  De mener begge at 

det har vært en fordypning eller en slags radikalisering av den moderniteten som kapitalismen 

fører med seg, og at kulturelle moderniseringsprosesser nå i mye sterkere grad enn tidligere 

påvirker menneskers hverdagsliv (Fornäs, 1993, s. 8).  

 

Ziehe har, ifølge Fornäs, en særlig interesse for hva denne kulturelle moderniseringen har å 

bety for menneskelig subjektivitet, hverdagen, menneskers indre liv, og for hvordan det har 

påvirket menneskers muligheter til å håndtere endrede livsvilkår og til å møte utfordringer 

som kommer med moderniteten (1993, s. 8). Han beskriver, ifølge Fornäs, vår tid som en 

epoke hvor gamle tradisjoner og normer brytes ned stadig raskere. Tradisjonene for arbeid, 

familie og identitet mister validitet og kan bli ubrukbare. Ziehe mener at for individene leder 

dette til det han kaller en kulturell fristilling fra disse tradisjonene, noe som fører til 

usikkerhet og belastning. Dette åpner samtidig opp for forandring. På samme tid foregår det 

en kulturell eksproprieringsprosess hvor menneskers drømmer og fantasier påvirkes av bilder 

og symboler som truer med å ødelegge mulighetene til å gjøre egne erfaringer, men også gir 

oss et språk så vi kan kommunisere om opplevelser som man tidligere ikke kunne snakke om 

(Fornäs, 1993, s. 9).  

 

 

2.1.1   Nye mulighetshorisonter 
 

Fristillingen fra de kulturelle tradisjonene fører ifølge Ziehe med seg forandringer i hvilken 

kunnskap vi innehar. Dette tolker han som en åpning av nye mulighetshorisonter (Ziehe et al., 

1989, s. 156). Ziehe kommer i sine artikler ofte tilbake til tre fundamentale tendenser i 

samfunnet. For det første ser det ut til at det er en økt refleksivitet ved at samfunnet gir oss 
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flere muligheter til å uttrykke og fundere over egen identitet, samt å skape distanse til oss selv 

(Fornäs, 1993, s. 9). Stadig flere sekundære erfaringer står til vår disposisjon og gjør at unge i 

dag føler at de allerede vet eller kan alt, før de selv har fått erfare det. Barn og unge får i 

stadig stigende grad adgang til denne refleksive kunnskapen, også når det kommer til for 

eksempel egen seksualitet. Vår kultur tilbyr oss kunnskap som gjør det mulig å iaktta, 

avbilde, tematisere og kommentere oss selv. Kunnskapsløshet er ikke et problem lenger, men 

siden barn og unge allerede vet alt ligger problemene heller i å leve opp til de forventningene 

og det foreskrevne forløpet som denne kunnskapen legger opp til (Ziehe, 1986, s. 346; 1989, 

s. 12).  Dette har mye å si for hvordan unge mennesker opplever hvordan det er å være ung i 

dagens samfunn.  

 

Den andre tendensen er at det finnes en gjørbarhet i at ingenting oppleves som umulig, alt er 

mulig å gjøre og dette fører også med seg ansvar (Ziehe, 1986, s. 347). Kulturen gir oss et 

kunnskapsgrunnlag hvor det er av vesentlig betydning at alt er mulig og at alt lar seg forme. 

Alt er mulig å oppnå eller endre, og dette gjelder alt fra utseende eller kropp til relasjoner 

med andre mennesker. Ifølge Ziehe kan man til og med endre hele livsstilen eller sin sosiale 

identitet, for eksempel ved å flytte til et annet sted, men for at noe skal kunne formes må man 

kunne se det som disponibelt, og man nå samtidig kunne rettferdiggjøre den måten man 

former sine livsområder på siden det er en selv som står ansvarlig. Når alt lar seg forme er 

muligheten for å underkastes prestasjonspress og mer eller mindre subtile former for sosial 

kontroll på flere områder større. Ziehe mener at problemet i vårt kulturelle klima er jeg 

oppnår for lite, i stedet for jeg vil for mye som var vanlig i tradisjonelle og autoritære 

samfunn (Ziehe, 1986, s. 347-348; 1989, s. 13). Ett av de største problemene for unge i dag er 

nettopp det at de føler på et konstant press til å prestere i alle områdene av livet (Karlsen, 

2016), og dette preger naturligvis hvordan ungdommene opplever hverdagen og hvordan det 

er å vokse opp. Samtidig er dette et tema som ofte tas opp i ungdomsfiksjon.  

 

Den tredje kulturelle tendensen omfatter en økende individualisering ved at alle kan og må 

velge innenfor fler områder, om ikke i praksis så i hvert fall av prinsipp. Disse tendensene 

påvirker alle, om man er klar over det eller ei (Fornäs, 1993, s. 9). Den økte 

individualiseringen er et uttrykk for det Ziehe kaller en kulturell moderniseringsprosess, hvor 

den hver enkeltes kulturelle klassifisering av seg selv vektlegges mer. Tendensen medfører en 

økning i muligheter, men også en økning i beslutningskonflikter (Ziehe, 1986, s. 349).  
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Refleksivitet, gjørbarhet og individualisering har brakt med seg en betydelig forandring av de 

mulighetshorisontene som den enkelte står ovenfor og som man egentlig blir påtvunget. Det 

skapes et spillerom som følge av den kulturelle moderniseringen, men også en bevissthet om 

at man mangler en fast bakke (Ziehe, 1986, s. 449-350; 1989, s. 14). Det skapes flere 

muligheter og samtidig også mer usikkerhet, noe som preger hverdagen til unge mennesker. 

Ziehe snakker som nevnt om at man i det moderne samfunn opplever en kulturell fristilling. 

Ikke sjeldent fører dette med seg et press på den enkelte til å ta valg og dermed risikere å 

mislykkes (Ziehe et al., 1993, s. 38). Samtidig blir det vanskeligere og vanskeligere for de 

unge å se seg selv med egne øyne, da de hele tiden er omgitt av bilder, tolkninger, og 

synsvinkler som blir formidlet gjennom media. Det vil alltid være noen som allerede har 

tolket noe på en spesifikk måte og det vil derfor være stadig vanskeligere å oppleve seg selv 

som original (Ziehe et al., 1993, s. 39).  

 

Ifølge Ziehe finnes det ulike måter å bearbeide denne forandrede livssituasjonen på og 

metoder til å takle de nye kulturelle tendensene. Disse tre metodene vil jeg redegjøre for nå. 

Orienteringsmetodene vil også være det jeg baserer tre av analysekapitlene (kapittel 4, 5 og 

6) senere i oppgaven ut i fra. 

 

 

2.1.2   Orienteringsmetoder  
 

Den første orienteringsmetoden Ziehe snakker om er en voksende lengsel etter det han kaller 

subjektivering, noe som vil si et ønske om å emosjonelt fortette og berike situasjoner og 

relasjoner. Subjektivering går altså ut på en søken etter nærhet, henholdsvis som et forsøk på 

å unngå den samfunnsmessige kulde som dagens samfunn kan føre med seg, hvor målet er 

intimitet og så tette forhold til andre som mulig. Blant dagens unge finnes det en større 

mottagelighet og følsomhet for atmosfærer enn hos tidligere generasjoner, og alle inntrykk 

kan sies å ha fått en større psykisk betydning (Ziehe et al., 1993, s. 40; 1989, s. 18), som kan 

lede til en meget sårbar selvoppfatning og en orientering rettet mot relasjoner i motsetning til 

tidligere hvor relasjoner kom i andre rekke. Selvfølelsen har også fått en økt sårbarhet, og 

unge mennesker står ovenfor en økt redsel for å ikke bli likt eller å ikke leve opp til andres 

forventninger. Sammen med denne redselen følger derimot også en økt empati og evnen til å 

leve seg inn i andre menneskers situasjon og ståsted. Å forsikre seg mot mulige negative 
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reaksjoner kan sies å ha blitt en motivasjon hos noen unge og kan påvirke oppførselen deres 

ved at man for eksempel tenker at hvis man ikke eksponerer seg selv så kan man heller ikke 

bli såret av andre (Ziehe et al., 1993, s. 40-41). Samtidig kan den økende sårbarheten til 

selvfølelsen ha ført til en økende evne til å kunne identifisere seg med ”ofre”, og dermed økt 

medfølelse (Ziehe et al., 1993, s. 41). Denne økte sårbarheten som dagens samfunn kan føre 

til vil kunne påvirke hva unge mennesker gjør for å håndtere den livssituasjonen de befinner 

seg i, og det vil være interessant å se om, og eventuelt hvordan, dette kommer til uttrykk i 

Skam og Riverdale.  

 

Den andre orienteringsmetoden mener Ziehe (1989, s. 19) er ontologisering, som han 

definerer som en søken etter tillit og et jag etter sikkerhet. Man søker her etter noe som er 

håndfast/en fast grunn, en helhet, og noe som er ekte og originalt. Ziehe mener at man 

strukturelt sett kan si at det i denne orienteringsmetoden er snakk om en førmoderne lengsel 

som kommer til uttrykk. Det man frykter ved denne orienteringsmetoden er tapet av mening. 

Ontologisering klarer derimot ikke å riste av seg mulighetshorisontene, uavhengig hva man 

velger å tro på, siden man alltid vil være omringet av alternative muligheter og på grunn av 

dette alltid vil kunne endres om ønskelig (Ziehe et al., 1989, s. 19). Ontologisering kan gi seg 

utslag i for eksempel religionstilhørighet. Hvis man søker seg sammen med andre mennesker 

for å ha noe ekte og håndfast vil dette naturligvis bli en viktig del av livet og gi innflytelse på 

både det man gjør og det man føler, og til hvordan man takler hverdagen.  

 

Den tredje og siste orienteringsmetoden er gjennom det Ziehe kaller potensering. Dette 

orienteringsforsøket går i motsatt retning av ontologisering, mens den overskriver og 

radikaliserer subjektiveringstendensen. Med å potensere mener han å kunstig lade noe opp 

med betydning, og det man søker etter er intensitet (1989, s. 20). Opplevelsen av å være ung 

føles nok intens for de fleste, men det kan gi seg ulike utslag. Noen mer ekstreme enn andre. 

Denne orienteringsmetoden ønsker å drive det moderne videre. Den vil tilspisse og 

radikalisere, og kan slik sett sies å være hypermoderne. Dette kan gi seg utslag i at noen 

velger å tåle og utnytte moderniteten ved å aktivt gjøre virkeligheten kunstig. Potensering kan 

videre resultere i subkulturer og/eller gir seg ofte uttrykk estetisk. For denne 

orienteringsmetoden er det tomhet man helst vil unngå (Ziehe, 1986, s. 356; 1989, s. 20-21).  
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2.1.3   Barn og unge 
 

Selv om dagens barndom økonomisk sett er tryggere enn noen gang tidligere, er den ikke 

trygg på andre områder. Dagens barndom er nesten fullstendig sammenkoblet med de 

voksnes erfaringsverden og alle de kulturelle forandringene som samfunnet går gjennom. 

Ziehe mener derimot at dette ikke bare er negativt, selv om barndommen ikke kan anses som 

det han kaller et trygt rom. Barna blir stadig mer inndratt i de voksnes verden, både gjennom 

å høre deres samtaler og tilgangen til alt massemediene har å tilby av informasjon. De får 

dermed kjennskap til alt før de selv har mulighet til å gjøre sine egne erfaringer. Dagens barn 

kan sies å være bråmodne, men fattige på egne erfaringer (Ziehe et al., 1993, s. 16-17). 

Samtidig gir adgangen til de voksnes erfaringer en økt evne til å utøve kritikk. Dette kan 

utgjøre en betraktelig styrke i eventuelle konfliktsituasjoner med foreldre eller andre voksne 

ved at man har utviklet evnen til å tyde de voksne og til å kunne argumentere mot dem 

(Ziehe, Stubenrauch, & Vangsgaard, 1983, s. 40). Skam og Riverdale har ulike 

erfaringsverdener, og jeg vil diskutere hvordan dette påvirker karakterene og på denne måten 

hvordan de to seriene viser opplevelsen av å være ung.  

 

Ziehe skriver om barndommen at det å vinne anerkjennelse er viktig allerede i ung alder, og 

at søkingen etter anerkjennelse er en anstrenging (1993, s. 17). Dette jaget etter anerkjennelse 

drar barna med seg videre inn i ungdommen. Særlig kan dette påvirke hvordan unge 

forholder seg til kropp. Utviklingen har ført til at vi i mye større grad enn tidligere gjøres 

ansvarlige for kroppene våre og dermed hvordan vi ser ut, eller som Ziehe skriver selv: «Vi 

er blevet ansvarlige for vores eget ydre og vores egen kropslige æstetik» (1983, s. 69).  

 

Ziehe mener denne utviklingen skaper forventninger og muligheter til sosial kontroll, men 

også at det åpner opp for nye muligheter. Ungdommelighet har blitt det store idealet som 

også voksne mennesker ofte higer etter, sammenligner seg med og modellerer seg selv etter. 

Ungdommelighet er blitt et referansepunkt å vurdere seg selv etter (Ziehe et al., 1993, s. 24-

25). Siden det ofte er vanskelig å vite hvem man snakker om når man nevner ungdom, deler 

Thomas Ziehe inn ungdommelighet inn i tre ulike deler: en fysisk ungdom, en psykisk 

ungdom, og en kulturell ungdom. Den fysiske ungdom er dem som er unge i kroppslig 

forstand, omtrent opp til syttenårsalderen. Noen ganger nevnes psykisk ungdom, men for det 

meste er det kulturell ungdom som menes. Dette er dem som på grunn av deres livsstil virker 
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unge, ifølge Ziehe opp til omtrent 27-årsalderen (Ziehe et al., 1989, s. 26). Ut i fra dette kan 

man ikke avgrense opplevelsen av å være ung til kun en aldersgruppe heller. Denne 

vanskeligheten med å definere hvem som faller under kategorien ungdom kan man også se i 

sammenheng med at mennesker i mange ulike aldersgrupper ser på det som går under 

ungdomsfiksjon-paraplyen.  

 

Identitetsutprøvning blir påvirket av de kulturelle kjennetegnene Ziehe mener preger det 

moderne samfunnet. Med dette begrepet mener han hvordan mennesker prøver ut ulike 

identiteter før vi forkaster dem og prøver en annen (Ziehe et al., 1993, s. 36). Denne 

omformuleringen av vår egen identitet er en prosess som foregår gjennom hele livet, men 

særlig mens man er ung, og vi gjør det for å finne den identiteten som passer oss selv best. 

Dette fører til at mennesker har både evner og muligheter til å gjøre endringer ved seg selv, 

noe Ziehe mener er et viktig trekk hos dagens ungdom. 

 

Samtidig er prestasjonsprinsippet noe Ziehe legger vekt på når han omtaler identitet. Det at 

vi til stadighet utsettes for press, både fra andre og av oss selv. Alt skal registreres, måles, og 

bedømmes, og dette blir en stadig større og større del av hverdagen til folk (Ziehe et al., 

1993, s. 36). Presset til å prestere innen de ulike rollene unge mennesker innehar tar ikke 

hensyn til livssituasjonen forøvrig. Prestasjonspress i skolesammenheng tar ikke hensyn til at 

ungdommene har et liv utenfor skolens vegger, prestasjonspresset strekker seg langt utover 

skole- og jobbsammenheng. Hvert enkelt individ må utvikle og omforme sin egen identitet 

opp i mot alle de konkurrerende forslagene og mulighetene som blir formidlet gjennom for 

eksempel massemediene og kulturindustrien (Ziehe et al., 1993, s. 37). Ziehe mener dette 

fører til en sosial og psykisk konkurranse som alltid er tilstede, og at presset som den enkelte 

lever under stadig vokser. Man må fremstille og representere seg selv sosialt og psykisk for å 

vinne poeng, og på denne måten nesten selge seg selv.  

 

Utviklingen mot prestasjonspress og identitetsutprøvning forutsetter en annen tendens, 

nemlig at vi ikke lenger bedømmer og måler oss selv opp mot tradisjonelle normer. I stedet 

åpnes det for en mulighet til kulturell frihet ved at man frigjøres fra tradisjoner som ofte 

tidligere har hemmet eller sensurert menneskers handlinger. Dette kan være for eksempel 

kirkens meninger om hvordan man skal leve, ekteskapet, eller barneoppdragelse. Nå har 

derimot hver enkelt fått mulighet til å velge selv, men med påfølgende beslutningsproblemer 

(Ziehe et al., 1993, s. 37).  
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Man kan anta at de unge påvirkes av den kulturelle moderniseringen både raskere enn andre, 

tydeligere og mer konsekvensrikt. På grunn av at de lever i en særlig sensitiv og variabel 

livsfase hvor de arbeider med identitet blir de ofte direkte påvirket av de endringer som skjer 

i samfunnet. Resultatene av at de unge uttrykker forsøk på å håndtere moderne problemer ser 

man særlig i stil og kreativitet i ungdomskulturen. I tillegg har unge i dag vokst opp under 

moderne forhold og har en annen forutsetning for å håndtere den kulturelle moderniseringen 

(Fornäs, 1993, s. 10).  

 

Thomas Ziehes teori er ifølge Fornäs (1993, s. 13) ingen totalitetsteori med mål å forklare alt. 

Den burde heller ses som punkter til å kaste lys over visse aspekter ved dagens samfunn. Han 

byr heller ikke på noen harde fakta om ungdom, men tilbyr tolkningsforslag om hvordan 

ulike ungdomsfenomener kan henge sammen med utviklingstendenser i samfunnet som 

helhet. Jeg har valgt å bruke de teoriene jeg nå har gjort rede for til å definere hva jeg i denne 

oppgaven mener med opplevelsen av å være ung i dag.  

 

Både Skam og Riverdale tar for seg mange av aspektene og tendensene ved det moderne 

samfunn som Thomas Ziehe belyser med sine teorier. De omhandler temaer som identitet, 

vennskap og kjærlighet, og gjennom handlingene til karakterene i de to seriene kan man se 

hvordan de håndterer de utfordringene som samfunnet gir dem. Ziehe sine teorier omhandler 

hvilke metoder unge mennesker i det moderne samfunn bruker for å håndtere utfordringer, og 

i både Skam og Riverdale kan man se ulik grad av kobling til Ziehe sine orienteringsmetoder 

subjektivering, ontologisering og potensering. Gjennom analysen senere i oppgaven vil jeg se 

nærmere på dette i lys av de ulike produksjonssystemene de to seriene er produsert i. 

Samtidig er den historiske konteksten viktig å ta med i betraktningen og derfor vil jeg nå 

gjøre rede for utviklingen av ungdomsfiksjon. Både Thomas Ziehes teorier og utviklingen av 

ungdomsfiksjon er preget av endringer i samfunnet, særlig kulturelle, og av påfølgende 

tendenser i ungdomskulturen og samfunnet forøvrig.   
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2.2   Utviklingen av ungdomsfiksjon 
 

Både Skam og Riverdale er laget for ungdommer, handler om ungdommer, og er rettet mot 

ungdommer. Derfor mener jeg at det vil være av interesse å se seriene opp mot hvordan 

ungdomsfiksjon har utviklet seg. Med ungdomsfiksjon mener jeg film og TV for, om og/eller 

rettet mot ungdom. Utviklingen av ungdomsfiksjon er også formet etter de endringene i 

samfunnet og i ungdoms personlighetsmønster som Thomas Ziehe legger til grunn for sine 

teorier. Ziehes teori vil brukes til å undersøke hvordan allmennkringkasterperspektivet har 

formet Skam og hvordan den amerikanske TV-industrien har påvirket Riverdale. Dette 

underkapittelet tar for seg en blanding av filmhistorie og TV-historie, men det som handler 

om film vil kunne overføres til TV med tanke på Skam og Riverdale.  

 

For noen starter historien til tenåringsfilm på 1950-tallet, mens for andre begynner historien 

på 1980-tallet. De som begynner tellingen på 1950-tallet baserer dette på at begrepet tenåring 

dukket opp og man dermed fikk tenåringer å lage film om og tenåringer å lage film for, selv 

om ungdom også tidligere hadde vært representert i filmindustrien. På 1980-tallet ble 

tenåringsfilmen befestet som generisk form, med filmer som The Breakfast Club (John 

Hughes 1985) og Sixteen Candles (John Hughes 1984), og på grunn av dette regner mange 

dette som tenåringsfilmens begynnelse (Driscoll, 2011). Siden den gang har det vært en 

stadig strøm av tenåringsfilmer, og utover 1990-tallet kom det også en oppblomstring av 

tenåringsfjernsyn. Den andre verdenskrig førte med seg mange unge i arbeid, og med dette 

kom inntekt og forbruk. Produsentene så denne utviklingen og begynte å lage varer spesielt 

rettet mot denne målgruppen. Dermed vokste det etterhvert fram en ungdomskultur som var 

adskilt fra de voksnes (Kearney, 2002, s. 127). Massemediene fikk stor innflytelse på 

oppblomstringen av denne nye ungdomskulturen, gjennom film, musikk, og magasiner. 

Stadig flere filmer og TV-serier rettet mot ungdom begynte å dukke opp i takt med at 

markedskreftene oppdaget ungdom som en sterk forbrukergruppe, og det ble etter hvert 

utviklet TV-nettverk som bygde seg opp i stor grad på ungdomsseere. Særlig tenåringsjenter 

viste seg, som også tidligere nevnt, å være en av de mest ønskede målgruppene innen 

underholdningsbransjen på grunn av sin kjøpekraft (Pomerance & Gateward, 2002, s. 15) og 

dette utnyttes ved for eksempel produktplassering, intertekstualitet eller reklamepauser 

(Davis & Dickinson, 2004, s. 9).  
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2.2.1   Tenåringsfjernsyn 
 

Kritikere og TV-historikere begynte som nevnt å gi tenåringsfjernsyn økt oppmerksomhet 

utover 1980-tallet og legge merke til de estetiske komponentene som kjennetegnet disse 

seriene, selv om tenåringskarakterer hadde vært representert tidligere. Mens ABC, NBC og 

CBS mistet seere, bygde andre kanaler seg opp på å appellere til tenåringer (Davis & 

Dickinson, 2004, s. 12). Dette var kanaler som MTV, FOX, The WB, og etter hvert The CW 

som sender Riverdale.  

 

Selv om tenåringsfjernsyn blir assosiert med tenåringer og markedsføringen ofte er rettet mot 

denne målgruppen, har det vist seg at TV laget for tenåringer ofte inneholder temaer og 

handling som kan nå langt utover målgruppen og engasjere også både et yngre og et eldre 

publikum. Seriene er ofte relevante for et vidt spekter av seere (Ross & Stein, 2008b, s. 1). 

Ungdomsseriene har ofte en tendens til å ta for seg spørsmål om identitet, kjønn, rase, og 

samfunn, og i tillegg har du ofte den typiske coming of age historien, eller 

oppvekstskildringen som det omtales på norsk (Ross & Stein, 2008b, s. 1). Dette er temaer 

som opptar mange, og både tenåringer og eldre seere kan engasjere seg og bruke 

tenåringsfjernsyn til å utvikle seg selv. Ifølge Rob Owen (referert i Ross & Stein, 2008a, s. 5) 

var det den såkalte generasjon X som først fortsatte å se tenåringsfjernsyn inn i voksen alder. 

Generasjon X henspiller til dem som ble født fra midten av 1960-tallet til omtrent midten av 

1970-tallet, og som var den første generasjonen hvor TV ble en stor del av både den 

kulturelle hverdagen og interaksjonen. Man kan heller ikke unnlate å nevne at ungdom og 

typiske temaer som opptar ungdom er representert på TV også utover serier som er rettet mot 

eller markedsført mot dem (Ross & Stein, 2008a, s. 5). Nordisk film har en tradisjon for å ta 

unge mennesker på alvor både hva angår representasjon og som publikummere, noe som ofte 

har betydd at nordiske ungdomsfilmer treffer et langt bredere publikum enn kun tenåringer 

(Lysne, 2016, s. 130). Det at mange ulike aldersgrupper tiltrekkes av ungdomsfiksjon kan 

samsvare med at det ifølge Thomas Ziehe er vanskelig å definere ungdom, og at 

ungdommelighet er blitt et ideal i samtiden. 

 

Hvis man skal forske på tenåringsfjernsyn må man ta høyde for to sider som henger sammen, 

nemlig fjernsynets utvikling og ungdom/tenåringer som kulturell kategori. Når man snakker 
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om ungdom eller tenåringer mener man som regel perioden hvor man utvikler seg fra barn til 

voksen kroppslig, men også med tanke på kultur og identitet. Fjernsyn som medium drar med 

seg ulike forventninger og assosiasjoner, for eksempel en oppfatning av fjernsynet som et 

lavkulturelt og kommersialisert medium, og når det i tillegg dreier seg om fjernsyn for 

ungdom blir dette forsterket. Til sammenligning er filmer for ungdom ofte assosiert med B-

filmer og forutsigbare og klisjefylte manuskripter (Ross & Stein, 2008a, s. 6-7).   

 

Ifølge Ross & Stein (2008a, s. 11) kommer den store majoriteten av tenåringsfjernsyn fra 

USA, og de mener at man må se utviklingen av tenåringsfjernsyn sammen med utviklingen 

av fjernsynsindustrien generelt i USA (dette vil redegjøres for i kapittel 3).  

 

 

2.2.2   Norge og Norden 
 

Innen nordisk filmproduksjon er oppvekstskildringen en av de sterkeste tradisjonene, hvis 

man skal tro et økende antall engelsk forskning om nordisk film. Anders Lysne argumenterer 

i sin artikkel On Becoming and Belonging: The Coming of Age Film in Nordic Cinema for en 

forståelse av oppvekstskildringen ikke som en sjanger tradisjonelt sett, men som en bred 

narrativ kategori av ulike filmer som tar for seg de sosiale og psykologiske følgene av å 

vokse opp (2016, s. 127-128). Hvis man snakker om en narrativ kategori som hovedsakelig 

fokuserer på overgangen en karakter har fra barndom til voksen så stammer 

oppvekstskildringen for det meste fra 1970-tallet. Fra midten av 1970-tallet og utover til 

tidlig på 1980-tallet ble det produsert en rekke oppvekstskildringer i Norden, mye grunnet en 

økt solidaritet til barndom og ungdom og en idealisering av dette (Lysne, 2016, s. 128), noe 

som er i tråd med de samfunnsendringene Thomas Ziehe mener har formet unge menneskers 

personlighetsmønstre.  

 

Samtidig er det et uklart skille mellom film, eller fjernsyn, om oppvekstskildringer som er 

skapt om ungdom, men for et voksent publikum, og om ungdom for ungdom. Dette skaper 

også vanskeligheter med tanke på sjanger. I Norden er det en sterk tradisjon for å støtte opp 

om produksjon av kvalitetsinnhold for unge mennesker, og det at de tar dette publikummet 

seriøst. Det er ofte høy realisme og innslag av populærkulturelle referanser av ulikt slag 

(Lysne, 2016, s. 129-130). Estetisk sett er mange oppvekstfilmer preget av et fokus på at man 
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skal kunne kjenne seg igjen og at det skal være autentisk, både i forhold til form og innhold. 

Denne tendensen knytter nordisk ungdomsfilm mot en større tradisjon i europeisk film. 

Filmene eller TV-seriene vil ofte tematisk sett bruke psykologiske konflikter eller sosiale 

problemer, noe de har til felles med mange andre mer klassiske sjangre. Der hvor den 

realistiske tradisjonen skiller seg ut er at disse temaene blir det som driver historien, og også 

det som bestemmer både form og stil (Lysne, 2016, s. 134).  

 

De fleste barne- og ungdomsfilmer har et tema eller noen problemer de vil vise fram og 

illustrere. Noen ganger vises dette veldig tydelig og kan føre til at filmene får en didaktisk 

undertone, mens det andre ganger er som en slags ekstra velmenende bonus. Noen ganger er 

det en del av plottet eller som bakgrunn for historien, mens andre ganger illustreres det mer 

heftig. Nyere filmer har i tillegg nærmet seg amerikanske sjangerforbilder både i form og 

innhold (Iversen, 2011, s. 308-309).  

 

Skam er en norsk serie, og legger seg inn under den nordiske tradisjonen for å lage realistisk 

og autentiske oppvekstskildringer slik som tidligere nevnte Frida – med hjertet i hånden og 

Borgen skole som begge handlet om Oslo-ungdom og typisk ungdomstematikk. Riverdale 

kommer fra en lang tradisjon av tenåringsserier i USA hvor det er stor bredde i sjangre i 

innholdet laget for ungdom, med alt fra science fiction til romantisk drama. Både Skam og 

Riverdale er laget for og om ungdom, og inneholder temaer som ungdom er opptatt av og 

som ungdomsfiksjon har tradisjon for å inneholde. Ulikhetene kommer nok som følge av 

hvilke tradisjoner og kontekster de stammer fra. Hvordan dette påvirker fremstillingen av 

opplevelsen av å være ung vil det ses nærmere på i analysen, i sammenheng med resten av 

det teoretiske rammeverket. 
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3  Produksjonskontekst 
 

Thomas Ziehes teorier om ungdom handler om at ungdom og opplevelsen av å være ung er 

blitt formet av kulturelle endringer i samfunnet og fiksjon for, om og rettet mot ungdom har 

også fulgt disse samfunnsendringene. Endringene vil gi ulike utslag ut i fra hvem 

ungdomsfiksjonen produseres av. Denne delen av oppgaven tar for seg de ulike 

produksjonssystemene Skam og Riverdale kommer fra. Her vil jeg først gjøre rede for disse, 

allmennkringkasting og amerikansk kommersiell TV, på et mer generelt nivå for å forklare 

forskjellene dem i mellom. Deretter vil jeg gå mer spesifikt inn på det som er relevant for 

Skam og Riverdale og for oppgavens forskningsspørsmål.  

 

Skam ble produsert som et bestillingsverk fra NRK for å få unge jenter tilbake til kanalen. 

Samtidig hadde de en intensjon om å gi målgruppen noe de ikke fikk fra andre, og gjennom 

et massivt forarbeid kom de frem til at de ville gi målgruppen verktøy til å håndtere 

hverdagen og alt dette måtte inneholde (Andem, sitert i Faldalen, 2016). Her kommer 

allmennkringkastingen inn som produksjonssystem med sin oppgave om å informere, 

opplære og underholde alle deler av befolkningen. Riverdale er på sin side amerikansk og 

kommer fra en kommersiell industri hvor målet ofte er å beholde seere for å tilfredsstille 

annonsører. Disse to ulike produksjonskontekstene som Skam og Riverdale representerer vil 

jeg nå presentere.  

 

 

3.1   Allmennkringkasting 
 

Skam ble produsert av NRK P3 og er dermed et produkt av allmennkringkastingen i Norge. 

Allmennkringkastere som NRK har visse rettigheter og plikter som gir grunnlaget for 

innholdet de produserer. I denne oppgaven vil jeg se på blant annet hvordan NRK sin rolle 

som allmennkringkaster har formet Skam. For å kunne bruke allmennkringkasterbegrepet 

videre i oppgaven skal det i første omgang gjøres rede for. Først generelt og så mer spesifikt 

hva gjelder for NRK og Skam.  
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Ideen om allmennkringkastingen startet egentlig i USA. Allerede i 1922, i forhold til radio, 

argumenterte David Sarnoff for at man skulle tenkte på kringkasting som en allmenn tjeneste, 

altså en public service, som skulle brukes til å utdanne, opplyse og underholde folket. Det var 

likevel med britiske BBC at ideen først ble institusjonalisert. Etableringen av British 

Broadcasting Corporation i 1926 har hatt en viktig rolle i utviklingen av 

allmennkringkastingen i resten av verden, og har fungert som modell for andre radio- og tv-

institusjoner. Institusjonens samfunnsoppdrag har siden før oppstarten vært to inform, 

educate and entertain, og de skulle gi befolkningen tilgang til kvalitetsinnhold som skulle 

bidra til å heve kompetansen og kunnskapsnivået i samfunnet. De skulle gi folket det de ikke 

visste at de trengte, og disse idealene har fremdeles innflytelse over allmennkringkasternes 

tilbud og de forventningene som stilles til lisensfinansierte kringkastingsselskap (Enli, Moe, 

Sundet, & Syvertsen, 2010, s. 29).  

 

Den norske oversettelsen allmennkringkasting av det engelske public service broadcasting, 

ble først tatt i bruk på 1980-tallet. Da tok NRK det i bruk for å markere en distanse til de nye 

kommersielle kanalene som gjorde sitt inntog i det norske medielandskapet (Syvertsen, 2004, 

s. 179). Det finnes ingen enhetlig definisjon av hva public service er (Syvertsen, 1999, s. 7), 

og dermed heller ikke for det norske begrepet allmennkringkasting. Det har vært en stadig 

utvidelse av bruksmåten for begrepet, noe som innebærer at det er blitt vanskeligere å gi en 

presis definisjon av allmennkringkasting og ifølge Syvertsen (1999, s. 9) er det identifisert tre 

hovedbetydninger av public service. Den første betydningen av public service er at det er et 

offentlig gode. Denne betydningen av begrepet hentyder til den type virksomhet som staten 

tradisjonelt har tatt seg av, for eksempel veier og posten. Her er det vesentlige kriteriet for å 

oppnå suksess at public service kringkastingen er av høy teknisk kvalitet, effektiv drift og at 

den har et distribusjonsnettverk som når fram til alle i befolkningen. Denne forståelsen sto 

sterkt de første årene etter oppstarten av kringkastingen rundt om i Europa. I Norge var for 

eksempel fokuset på at kringkastingen skulle bli landsdekkende en viktig årsak til at den ble 

lagt under det offentlige. Den andre betydningen av public service er at den skal være i 

offentlighetens tjeneste, siden public kan oversettes til offentlighet. Denne betydningen 

spiller mer på innhold og verdier. Hvis et medium er i offentlighetens tjeneste vil det primært 

ha ansvar for at alle får den informasjonen og de kunnskapene som er nødvendig for å være 

fungerende samfunnsborgere. Den tredje betydningen kommer av at public kan bety 

publikum. Publikum vil i denne betydningen være rollen som mediebruker i privat 

sammenheng. Ut i fra denne betydningen kan public service oversettes med 
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publikumskringkasting eller kringkasting i publikums tjeneste. Her skal kringkastingen 

hovedsakelig tjene forbrukernes interesser. Som individuelle kunder, ikke som et kollektiv av 

samfunnsborgere (Syvertsen, 1999, s. 9-10).  

 

Selv om begrepet public service kan gi ulike betydninger er det visse fellestrekk som sammen 

gir en viss definisjon. Alle selskaper som har status som allmennkringkastere, har fått tildelt 

visse privilegier fra myndighetene i bytte mot å utføre viktige samfunnsoppgaver, som for 

eksempel lisens og reklamemonopol. Disse privilegiene er nedfelt i selskapenes vedtekter 

eller konsesjonsvilkår (Syvertsen, 2004, s.179). For å få status som allmennkringkaster må 

man forholde seg til innholdsmessige forventninger og forventninger om at man skal fylle 

viktige samfunnsoppgaver, mot at myndighetene forplikter seg til å sikre gode rammevilkår 

(Syvertsen, 2004, s.180).  

Historisk sett har allmennkringkasternes oppgaver vært lite spesifiserte (Syvertsen, 2004, 

s.181). Allmennkringkastingsrådet utviklet derimot i 1996 fem hovedkriterier (Syvertsen, 

2004, s. 183)  som lød slik:  

1.   Sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen. 

2.   Sendingene skal inneholde en variert programmeny med programmer for så vel brede 

som smale lytter- /seergrupper, herunder barn og unge, den samiske 

befolkningsgruppe. etniske og andre minoriteter. 

3.   Det skal være daglige nyhetssendinger og solid, løpende orientering om viktige 

samfunns- og kulturspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.  

4.   Allmennkringkastingsprogrammene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og 

kultur.  

5.   Allmennkringkastingskanalene skal ha redaksjonell selvstendighet.   

 

Kringkastingsmediene har en viktig rolle for fungerende demokratiske samfunn ved at de 

skal ha en opplysende programprofil og være til nytte for samfunnet, og mye av 

mediepolitikkens hensikt er å skape og opprettholde slike kringkastere. Tanken bak slike 

prosjekt er at det er statens oppgave å legge forholdene til rette for at det skal være en 

offentlig samtale om viktige samfunnsmessige saker, slik at ulike syn kommer fram (Enli et 

al., 2010, s. 28). Public service broadcasting er dermed et mediepolitisk nøkkelbegrep. Ideen 

bak var at programinnholdet som skal ut til publikum skal betraktes som et offentlig gode. 

Det skal være en felles informasjonsressurs på lik linje med offentlig infrastruktur som for 

eksempel veier eller vann. Allmennkringkasterne er forpliktet til å ha et spesielt ansvar for å 
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sikre befolkningens interesser, skape en felles nasjonal offentlighet, samt å være med å bidra 

til folkeopplysning (Enli et al., 2010, s. 30). Dette behøver imidlertid ikke å bety at statlig 

eierskap og offentlig regulering gir statsdirigert innhold. Mange land har statlig eide 

kringkastere som har lange tradisjoner for både redaksjonell frihet og høy grad av 

uavhengighet, og statsstyringen er blitt stadig mer indirekte. Endringer i hvilke 

reguleringsorganer som overvåker og kontrollerer de ulike selskapene er en god indikasjon på 

dette. 

 

En allmennkringkaster skal altså ha innhold for alle grupper av befolkningen. Innholdet i 

sendingene skal tilby noe for enhver, for både store publikumsgrupper og for minoriteter, og 

det skal være ulike programtyper. Samtidig skal en allmennkringkaster være med å både 

styrke og utvikle demokratiet. De har som krav at de skal informere, opplyse, og gi 

opplæring, og de skal i tillegg styrke ytringsfriheten. Seerne er av avgjørende betydning og 

allmennkringkasterne består utelukkende for å utdanne, informere og underholde publikum, i 

motsetning til den kommersielle TV-modellen hvor kanalene selger potensielle seere til 

annonsører (Gray & Lotz, 2012, s. 57). Når det gjelder Skam så er serien laget innenfor dette 

allmennkringkastersystemet som NRK er en del av, og bærer tydelig preg av dette. Jeg vil nå 

gå mer spesifikt inn på NRK og Skam. 

 

 

3.1.1   NRK og Skam 
 

Allmennkringkastingens oppgave er å fylle viktige sosiale, kulturelle og demokratiske 

funksjoner i samfunnet, og for å drive kringkasting i Norge må virksomheten ha en offisiell 

godkjenning. I Norge er det fire aktører som leverer allmennkringkastingstilbud (NRK, TV 2, 

P4 og Radio Norge), som er tildelt like fordeler og privilegier mot at de skal ha et bredt 

medietilbud. Tilbudet til alle allmennkringkasterne skal kunne tas inn av hele befolkningen 

og de skal by på en variert programmeny. De skal ha daglige nyhetssendinger og en solid og 

løpende orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål, både på nasjonalt og 

internasjonalt nivå. TV 2, Radio Norge og P4 driver reklamefinansiert riksdekkende 

kringkasting, mens NRK er statlig eid og lisensfinansiert (NRK, 2009a).  

	  
Som offentlig allmennkringkaster har NRK et utvidet samfunnsoppdrag. Stortinget 

bestemmer rammene for virksomheten, og oppdraget er gitt gjennom en egen NRK-plakat, 
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ulike vedtekter, og en egen kringkastingslov (NRK, 2009b; NRK, 2017). NRK-plakaten kom 

i 2007, og består av de kravene og forventningene som staten har til NRK sitt 

allmennkringkastingstilbud. Hovedpoengene er at NRK skal styrke og understøtte 

demokratiet, norsk språk, identitet og kultur, i tillegg til at de skal være allment tilgjengelige. 

I motsetning til de kommersielle allmennkringkasterne har ikke NRK som mål å gi inntjening 

og overskudd til sin eier, som altså er staten. Målet er å levere godt og bredt medieinnhold til 

publikum (NRK, 2009a).  

 

«NRKs samlede allmennkringkastingstilbud skal ha som formål å oppfylle demokratiske, 

sosiale og kulturelle behov i samfunnet» (NRK, 2015b). Dette kan egentlig tolkes som en 

omformulering og mer generell versjon av ideen bak allmennkringkasting om å informere, 

underholde og utdanne. Man kan oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov ved å 

informere, underholde og utdanne. Samtidig er folkeopplysningstanken fullt levende i NRK 

også i 2017. Forskjellen fra oppstarten på 1930-tallet er at de må ta i bruk andre virkemidler 

for å nå publikum. Utfordringen er å gjøre temaer innen folkeopplysningstanken relevante og 

interessante for større deler av folket, ikke bare de som er spesielt interessert. Særlig unge 

målgrupper er en utfordring å engasjere (NRK, 2015a). Helt sentralt i NRKs 

samfunnsoppdrag er en rekke krav om at de skal formidle innhold som skal bidra til både 

kunnskap og forståelse på ulike områder. Tjenestene NRK tilbyr gjennom programmer av 

høy kvalitet skal kunne fungere som kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap 

(Medietilsynet, 2017).  

 

Skam har ikke bare fått ungdommer til å ta i bruk NRK, men har også gitt dem innhold på sitt 

eget morsmål. Noe de kanskje ikke er så vant til. I tillegg viser Skam, ifølge mange, på en 

realistisk måte hvordan mange norske videregåendeelever lever, hva de føler, og hva de er 

opptatt av. Serien gir en fremstilling av hvordan det oppleves å være ung i dag, og det er 

interessant å se Skam sin fremstilling opp mot en serie som Riverdale som er laget i et helt 

annet system. Et system uten de forpliktelsene NRK som allmennkringkaster er underlagt, 

men som har andre prioriteringer. Før jeg går over til den amerikanske TV-industrien vil jeg 

redegjøre for hvordan Skam ble skapt. 
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Skam 

 

I NRKs årsrapport fra 2014, altså året før Skam første gang kom på skjermen, står det at 

«Folkeopplysningstanken er like levende i NRK i dag som da vi ble etablert på 1930-tallet, 

men vi bruker andre virkemidler for å nå publikum» (NRK, 2015a). På grunn av større tilbud 

av underholdning både fra andre norske aktører og internasjonale aktører er det blitt mer 

krevende å få folk til å velge NRK. For å få større grupper av seerne interessert i ulike temaer 

var NRK sin største utfordring å gjøre folkeopplysningen mer interessant og relevant for 

publikum (NRK, 2015a). De yngre seerne/brukerne var de som var vanskeligst å engasjere, 

og serieskaper Julie Andem fikk dermed i oppdrag å skape innhold til den gruppen av 

befolkningen som brukte NRK minst, nemlig jenter på omtrent 16 år. Dette gav resultater og i 

2016 var Skam en av de mest debattskapende NRK-programmene, eller egentlig i Norge 

generelt. Da sesong 2 tok opp temaer som overgrep, voldtekt og seksuelt press via 

hovedpersonen Noora, fikk serien (og NRK) skryt fra blant andre Kripos og Landsforeningen 

for seksuelle overgrep for å behandle temaene på en god måte. Da serien tok opp temaer som 

seksuell legning og psykisk helse gjennom Isak i sesong 3 bidro dette til mange diskusjoner 

på sosiale medier (Medietilsynet, 2017).  

 

Skam er basert på målgruppens spesifikke interesser og behov. Tematikk, historielinjer og 

karakterer er resultatet av omfattende undersøkelser i forkant av produksjonen for å finne ut 

hva målgruppen trengte, og utgjør selve fundamentet for serien (Sundet, 2017, s. 2). For å 

skaffe seg tilstrekkelig kunnskap om norske ungdommer tok Skam-teamet utgangspunkt 

metodisk i NABC-modellen, hvor NABC er en forkortelse for Needs, Approach, Benefit og 

Competition, som er modellens kjernekomponenter. Opprinnelig er modellen utviklet for 

produktutvikling i innovasjonsprosesser, men siden 2000-tallet har den blitt benyttet av 

mediehus for utvikling av nye programmer og konsepter. Sentralt for modellen er å 

identifisere brukerbehov, og for NRK gikk dette ut på å gjennomføre dybdeintervjuer med 

over 50 representanter fra den intenderte målgruppa, for å finne ut hvordan man kunne gi 

dem innhold av verdi (Sundet, 2017, s. 3). Samtidig fungerte modellen også på et strategisk 

nivå for NRK ved å flytte fokuset til hvilke behov målgruppen hadde, og vekk fra behovene 

til NRK og programskaperne. I tillegg utførte produksjonen over 200 speedintervjuer, 

skolebesøk på alle de videregående skolene i Oslo og en omfattende casting prosess. 

Samtidig tilegnet produksjonen seg kunnskap om ungdoms mediebruk gjennom sosiale 

medier, og gikk gjennom tilgjengelige rapporter og statistikk om norsk ungdomskultur. På 
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denne måten ville de finne ut hvem norske 16 år gamle jenter egentlig er, og identifisere 

deres behov (Sundet, 2017, s. 3).  

 

Forarbeidet var også av betydning for utviklingen av både tematikk, karakterer og 

historielinjene i Skam. Samtlige av de sentrale karakterene er utviklet basert på temaer som 

kom frem gjennom intervjuene, og gjennom seriens fire hovedkarakterer skulle målgruppen 

utfordres og følge en reise (Sundet, 2017, s. 4). 

 

NRK Super arbeider med en målgruppe bestående av barn opp til 13-årsalderen, og har de 

siste årene utviklet konseptene Sara (NRK 2008-2009), MIA (NRK 2010-2012) og Jenter 

(NRK 2013- ), mens P3 retter seg mest mot de fra 18 år og oppover. Ifølge Julie Andem ville 

NRK med Skam nå den aldersgruppen som havnet midt mellom og derfor falt utenfor og ikke 

ble dekket. For 16-åringene er det mange forandringer i hverdagen, som at man begynner på 

videregående og er i en prevoksen alder og NRK ville nå frem til disse i de to årene frem til 

de fylte 18 (Andem, sitert i Faldalen, 2016). Da Julie Andem fikk forespørselen om å skape 

innhold til denne glemte gruppen dro hun med seg erfaring og inspirasjon fra de ovennevnte 

NRK Super konseptene som hun hadde jobbet med tidligere (Magnus, 2016). 

 

Julie Andem (sitert i Faldalen, 2016) sier at det tydeligste behovet som kom frem gjennom 

intervjuene med ungdommene i forkant av produksjonen var at de lever under et høyt 

prestasjonspress. De streber etter å prestere på mange ulike områder, og mange føler seg 

mislykka og at de ikke klarer å leve opp til alle kravene som stilles til dem fra ulike hold. I 

tillegg sammenligner de seg ofte med andre, og spørsmålet ble derfor hvordan de kunne få 

ungdommene til å slippe noe av dette presset gjennom en serie som Skam. Gjennom Skam 

ville de gi ungdommene verktøy til å takle hverdagen, som for eksempel selvironi på grunn 

av at et å kunne le av seg selv og ikke ta alt så alvorlig kan være med på å fjerne skam. En 

annen ting de ville gjennom serien var å vise målgruppen verdien av å konfrontere sin egen 

frykt. Det å konfrontere problemer og stå i det vanskelige vil gi mestringsfølelse, som igjen er 

med på å bygge opp selvbildet (Andem, sitert i Faldalen, 2016). Dette samsvarer bra med 

Ziehes (1993, s. 36-41) teori om hvordan det moderne samfunn har ført til en økt sårbarhet 

for selvfølelsen, et høyt press etter å prestere, og hvordan ungdom håndterer hverdagen. 

 

Skam er et eksempel på at ungdomsfiksjon har utviklet seg fra å bare ville gi underholdning 

til å bli mer samfunnsengasjert og hvordan allmennkringkasterperspektivet har formet serien.  
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Som allmennkringkaster skal NRK tilby ungdom innhold som skal både underholde dem, 

utdanne dem og informere dem, og gjennom Skam ville de gi 16 år gamle jenter ulike verktøy 

til å takle livet og de utfordringene de støter på.  

 

Jeg har nå presentert allmennkringkasting siden det er produksjonssystemet bak Skam, og 

som har formet Skam. Riverdale tar også opp mange av de samme temaene som Skam gjør, 

de gjør det derimot på en mer eksessiv og dramatisk måte. For å undersøke hvordan 

Riverdale fremstiller opplevelsen av å være ung i dag må jeg først redegjøre for den 

produksjonskonteksten Riverdale kommer fra og dette vil jeg gjøre nå.  

 

 

3.2   Amerikansk TV-industri 
 

Todd Gitlin skriver i introduksjonen til den reviderte utgaven av Inside Prime Time fra 1994 

at den amerikanske TV-industrien opprinnelig besto av de tre gigantene ABC (American 

Broadcasting Company), CBS (Columbia Broadcasting System) og NBC (National 

Broadcasting Company), som dominerte markedet. Disse tre hadde kun marginale ulikheter, 

og målet var å tilfredsstille et så stort antall seere som mulig på en pålitelig måte og å 

appellere til følelsene deres og slik gjøre dem klare for kommersielle kunngjøringer (Gitlin, 

1994, s. vii). Steve Behrens, referert i Nelson (2007, s. 7), utarbeidet begrepene TVI som 

forkortelse for nettverkstiden i amerikansk TV-industri som var fra omtrent 1948 til 1975, og 

TVII om postnettverkstiden fra 1975 til 1995. Senere har termen TVIII blitt tatt i bruk om 

tiden etter 1995 og en digital-global kontekst (Rogers, Epstein og Reeves, referert i Nelson, 

2007, s. 7). I den amerikanske nettverksæraen (også kalt TVI) hadde ABC, CBS og NBC et 

godt hold over distribusjon og benyttet seg av LOP, en strategi for å maksimere antall seere 

som de konkurrerte om seg i mellom som gikk ut på å forhindre seere fra å forlate nettverket 

til fordel for et annet ved å unngå alt utenom det vanlige. I løpet av 1980-tallet begynte 

derimot kabel- og satellittkanalene å løse opp dette arrangementet og nå, i det som kalles 

TV3, må også nettverkene tilpasse seg de nye forutsetningene (Nelson, 2007, s. 13 og 18).  

 

Tendensen til å forsøke å nå bredt har etter hvert gått mer over til en oppblomstring av det 

som kalles narrowcasting eller niche programming, som går ut på at TV-nettverkene (spesielt 

kabel-distributørene) retter seg mot en avgrenset demografisk gruppe av befolkningen og 
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søker å maksimere antall seere fra denne gruppen (Gitlin, 1994, s. xi). Denne strategien betyr 

at programmer med lave seertall kan være en suksess hvis de er rettet mot en smal men 

verdifull målgruppe, mens programmer med høye seertall kan være fiaskoer hvis de er rettet 

mot målgrupper som ser mye TV (Birchall, 2004, s. 176). 

 

Fjernsynsindustrien i USA har stor grad av kontinuitet, selv om den har gjennomgått mange 

essensielle endringer siden oppstarten. Ifølge George Comstock (1989, s. 13-14) skyldes 

dette at den preges av fravær av paternalisme, underholdning og konkurranse.   

Det som i all hovedsak bestemmer innholdet er økonomi, og på denne måten knyttes 

programmer til popularitet, og avgjørelser blir tatt basert på hva som kan skape profitt. TV-

nettverkene ABC, CBS og NBC utgjør nervesystemet i amerikansk fjernsynsindustri, og på 

samme måte som amerikansk TV ofte er synonymt med kommersiell TV, så er ofte 

kommersiell TV sterkt forbundet med TV-nettverkene (Comstock, 1989, s. 17-18). Ifølge 

Valerie Wee (2008, s. 56) er nettverks-TV en industri hvis suksess avhenger av 

reklameinntekter, noe som påvirker programmenes overlevelse. Todd Gitlin (1994, s. 334) 

kom frem til at TV-nettverkene ikke prøver å få seerne til å tenke, inspirere eller å minne 

seerne på hva det vil si å være menneske og leve, men at de prøver å fenge seernes 

oppmerksomhet. Amerikansk TV-industri legger stor vekt på underholdning, mye grunnet 

den dominerende kommersielle kringkastingen sin søken etter publikummere. Det er hvilke 

og hvor stort antall seere som skaper profitt for kringkasterne og målet er å være mest mulig 

populære blant seere i alderen 18 til 55, som utgjør hovedmarkedet for forbruk. 

Underholdning generelt trekker flere seere enn informasjon, og slik er 

underholdningsprogrammer blitt dominerende (Comstock, 1989, s. 26-27). Underholdning er 

derimot et vidt begrep, og inneholder en rekke ulike programmer i ulike sjangre. Det tredje 

begrepet Comstock nevner for å beskrive amerikansk TV-industri er konkurranse. Det er en 

evig konkurranse om å dominere markedet time for time, og på denne måten gjøre seg 

attraktive for annonsører, og mange sier at produktet TV-nettverkene produserer ikke er 

programmer, men publikummere (Comstock, 1989, s. 30-31). Hvor stor andel av 

publikummere et program har kan bety vinn eller forsvinn (Gitlin, 1994, s. 47).  

 

Denne gjennomgangen har vært en mer generell beskrivelse av den amerikanske TV-

industrien og videre vil jeg nå gå mer spesifikt inn på tenåringsfjernsyn fra USA. USA 

produserer, og har produsert opp gjennom de siste tiårene, mange serier rettet mot ungdom og 

unge voksne. Riverdale er en av disse. 
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3.2.1   Amerikansk tenåringsfjernsyn 
 

Sjanger handler om å kunne organisere materiale og dele det inn i mindre kategorier, og gjøre 

det enklere å finne frem til det vi søker etter. Når det kommer til TV, og film, er det derimot 

ofte vanskelig å kategorisere innhold i én sjanger da en TV-serie for eksempel kan være en 

blanding av flere ulike sjangre med forskjellige stilistiske uttrykk (Creeber, 2008, s. 1).  

Dette gjelder for de seriene som omtales som tenåringsserier/ungdomsserier også, men de har 

den fellesnevneren at de er rettet mot ungdom og/eller at de handler om ungdom.  

 

Valerie Wee argumenterer for at man ikke kunne forske på de populære amerikanske 

tenåringsseriene på 90-tallet uten å ta med i betraktningen utviklingen innen industri, 

teknologi og marked som fant sted i det samme tidsrommet. Disse endringene karakteriserte 

den amerikanske kulturindustrien i denne perioden og de økonomiske interessene som fulgte 

med formet tenåringsseriene fra de kommersielle TV-nettverkene (2004, s. 88). Det utviklet 

seg store multimedia konglomerat, og mens disse fortsatte å ekspandere til nye 

underholdningsmedier og teknologi ble de også mer aktive og mer effektive i sin utnyttelse 

av det som allerede eksisterte. For ungdomskulturen ble resultatet en endeløs rekke av 

produkter rettet mot tenåringer i mange ulike medier, som alle stammet fra ett og samme 

suksessfulle produkt. Eksempelvis en populær film som får en spin-off serie, eget 

soundtrack-album og videospill, eller klær og bøker (Wee, 2004, s. 90).  

Wee (2004, s. 96) mener i tillegg at selv om ungdom i dag er vante mediebrukere så vil 

medietekstene ha en viss innflytelse på publikummet, og hun argumenterer for at man må ha 

mer fokus på hvordan industrielle og annonsørers interesser former innholdet i for eksempel 

TV-serier. Det å være sett som en populær og suksessfull tenåring innebærer ofte at man 

deltar i den riktige typen forbrukskultur. Dette utnytter ulike selskaper seg av blant annet via 

reklamepauser på TV, produktplassering, eller gjesteopptredener av for eksempel artister i 

TV-serier (Davis & Dickinson, 2004, s. 9). Riverdale er et godt eksempel på dette siden 

serien er basert på en tegneserie som deler univers med Sabrina the Teenage Witch, en 

tegneserie og tidligere TV-serie (ABC/The WB 1996-2003), og som nå skal bli en ny serie på 

Netflix.  

 

Mange av TV-seriene fra The WB, en av forgjengerne til The CW, utnyttet intertekstuelle 

populærkulturelle referanser for å øke interessen blant målgruppen, da de så at målgruppen i 



	   35	  

stor grad var opptatt av ulike former for underholdning (Wee, 2008, s. 52). Selvrefleksivitet 

og blanding av sjangre var allerede karakteristikker ved kvalitetsserier, men The WB tok i 

bruk en overbevisst selvrefleksivitet, pastisj, medieblanding, postmoderne intertekstualitet og 

sjangerhybriditet som var overdrevet nok til at det førte til en kategorisk forskjell (Wee, 

2008, s. 52), som The CW de siste årene har videreført. 

 

Ofte i tenåringsserier dreier handlingen seg omkring et sted, karakterer og relasjoner, og 

emosjonelt drama, i likhet med såpeserien og melodrama, og dette blir gjerne fremhevet via 

bruk av nærbilder og musikk. Ungdom befinner seg i en periode hvor de er midt i mellom 

barn og voksen, og tenåringsserier (særlig de som har trekk fra dramasjangeren) omhandler 

ofte ungdomstemaer som vennskap, forhold, sex og det å bli voksen (Moseley, 2008, s. 54).  

Et tema som gjerne går igjen er det å føle seg annerledes samtidig som man føler på en økt 

makt, som følger med det å bli eldre, og hvordan dette påvirker relasjon til andre og til 

samfunnet forøvrig. I tenåringsserier fra USA understrekes dette gjerne gjennom bruken av 

overnaturlige elementer, eller at man henter trekk fra andre kultsjangre som science fiction 

eller mysterie (Moseley, 2008, s. 54). Den amerikanske TV-industrien er mer preget av 

sjangerfokus enn den europeiske, noe som spesielt gjelder for de seriene som omtales som 

typiske tenåringsserier. Dette er det mange eksempler på opp i gjennom, slik som Roswell 

(The WB/UPN 1999-2002) som er en science fiction-, drama- og thrillerserie, tidligere 

nevnte Buffy the Vampire Slayer, og The Vampire Diaries (The CW 2009-2017) som begge 

er en mix av komedie, romantisk drama, skrekk og fantasy, og Teen Wolf (MTV 2011-2017) 

som er en overnaturlig actiondramakomedie.  

 

Riverdale er et av de nyeste eksemplene på denne trenden. Serien er laget for en ung 

målgruppe, handler om ungdommer i et typisk high school-miljø, og blander sjangre som 

blant andre mysterie og drama. Samtidig kan serier som tilhører samme sjanger variere og gi 

ulike uttrykk i form av hvilken tone de har, siden tonen har stor innvirkning på hvordan 

seerne opplever en serie i og med at den former forventninger hos seerne og at den indikerer 

hvordan serien skal forstås (Rustad, 2014, s. 206 og 207). Tonen i Skam og Riverdale er helt 

ulik, og settes opp allerede i første scene i begge seriene. Mens Skam er veldig naturlig og 

hverdagslig, er Riverdale helt fra starten mystisk på grensen til litt ekkel. Den gir seerne et 

uhyggelig inntrykk, samtidig som man får lyst til å finne ut hva som er hendt.  
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Jeg skal nå utrede mer om The CW, siden det er det nettverket som viser Riverdale. Dette vil 

være med på å gi innsikt i hvordan serien er blitt til og dermed hvordan dette er med på å 

prege hvordan den fremstiller opplevelsen av å være ung. Dette går direkte på 

problemstillingen for oppgaven, og vil kaste lys over hva som er med på å forme Riverdale. 

 

 

3.2.2   The CW og Riverdale 
 

The CW som Riverdale sendes på er et TV-nettverk som er spesialtilpasset en ung målgruppe 

(unge voksne). Kanalen ble til gjennom en sammenslåing av kringkastingsnettverkene The 

WB og UPN i 2006, som tilhørte henholdsvis Warner Bros. Entertainment og CBS 

Corporation. The CW ble lansert som det femte kringkastingsnettverket, og har sendinger 

mandag til og med fredag bestående av en 10 timers line-up i beste sendetid. I tillegg kan 

man se programmene gjennom gratis strømming på cwtv.com som er reklamefinansiert, og 

via The CW app (CBS, 2018). Det ble raskt tydelig at The CW sin estetikk var vakre 

skuespillere i alderen tidlig tjueårene til midten av trettiårene i fantastiske antrekk, ofte fra 

designere. Handlingen hadde ofte mye angst, og lys og bilde var i filmkvalitet (Mathis, 2017, 

s. 10). The CW sin estetikk gjelder i stor grad fremdeles i 2018 og kan sees i Riverdale, noe 

jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven. 

 

Amerikanske tenåringsserier er direkte rettet mot tenåringer, kommer ofte fra TV-nettverk 

som er kjent for denne typen serier, har skuespillere som er kjent for sin tenåringsappell og en 

promotering som er fokusert mot denne målgruppen. Det er en lønnsom modell, siden denne 

gruppen har stor kjøpekraft i den amerikanske kulturen. Det er en målgruppe som er i en 

livsfase hvor selvutforsking står sterkt, og for noen kan rollefigurer fungere som 

identitetsrollemodeller (Mathis, 2017, s. 25). Hvis en seer kan identifisere seg med en 

karakter er det en sjanse for at man også utvikler et ønske om å se ut som karakteren, og det 

er dermed inntjening å hente på denne målgruppen for ulike annonsører.  

 

Målgruppen til The CW er kvinner i alderen 18 til 34, noe som er en relativt smal målgruppe 

hvis man sammenligner med andre amerikanske TV-nettverk. Ifølge Kayti Adaire Lausch er 

dette målgruppen The CW vil nå på grunn av at unge kvinner i denne alderen er svært 

attraktive for annonsørene som TV-nettverket er avhengig av for å overleve. Serier fra 
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nettverket regnes nesten som en egen sjanger i dagens TV-landskap, selv om nettverket sliter 

med noe lave seertall. For å skaffe et publikum valgte The CW å sette opp sexy såpeserier i 

beste sendetid (Lausch, 2013, s. 2 og 3).  

 

Med nok unge kvinner med kjøpekraft som seere har The CW klart seg på tross av lave 

seertall, da de seerne de faktisk har er nok til å tilfredsstille annonsørene. For å nå tak i disse 

har nettverket spilt på sex, i stort sett alle serier og promoteringer. Lausch (2013, s. 4) hevder 

at de rettet seg inn på en målgruppe som ikke vokste opp med den kommersialiserte girl 

power-bølgen på 1990-tallet, men som i stedet vokste opp med Disney Channel som ikke 

fokuserte så mye på dette. Samtidig ligner The CW i sin vektlegging av den smale 

målgruppen mer på amerikanske kabel-TV kanaler, som differensierer seg via fokus på en 

spesifikk del av befolkningen, enn på andre kringkastingsnettverk som generelt vil nå en mye 

større del av publikummet (Lausch, 2013, s. 4-6). Industriell og kulturell påvirkning har mye 

makt over TV-produsentene, og det er vanskelig å se TV-nettverkenes 

markedsføringsstrategier uten å se på hvilken rolle reklameindustrien har og hvor viktig 

seertallene er.  

 

The CW søkte ikke aktivt etter å få stempelet som tenåringsnettverk, selv om de fleste av 

seriene som nettverket sender/har sendt omhandler tenåringskarakterer (Lausch, 2013, s. 34).  

Samtidig hadde de en strategi om å fremstå som «det sexy TV-nettverket». En strategi som i 

startfasen virket svært påtvunget og litt flau, men som med serier som The Vampire Diaries  

og Gossip Girl (2007-2012) ble mer berettiget og The CW ble etter hvert etablert som et TV-

nettverk som ofte viste halvnakne skuespillere og sexy handling (Lausch, 2013, s. 40).  

 

 

Riverdale 

 

Riverdale er basert på karakterene fra Archie Comics, som består av en rekke tegneserier i 

det samme fiksjonsuniverset. Riverdale var opprinnelig utviklet som en serie for FOX og 

med overgangen til The CW fikk serieskaperne seks ekstra måneder til å utvikle manus og 

dype komplekse relasjoner mellom karakterene, slik som forholdet mellom Archie og faren 

Fred. Roberto Aguirre-Sacasa beskriver i et intervju med Hollywood Reporter (Goldberg, 

2017) Riverdale som en versjon av Archie (tegneserien) hvor de uskyldige og sunne 

aspektene møter det komplekse, mørke og voksne. I samme intervju sammenligner Greg 
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Berlanti Riverdale med Dawson’s Creek (The WB 1998-2003) og sier at alt handler om 

ungdommer, og at:  

The emotional core is still very pure and true. Everything seems to have 
accelerated, in terms of kids wanting to grow up sooner and technology 
helping that along. They’re still teenagers: They still fall in love for the first 
time; they still get their heart broken; their parents still suck; and there’s all 
this stuff that still makes them kids. Those moments can be very surprising 
and provide for a lot of dramatic surprise. (Berlanti, i Goldberg, 2017)  

 

Foreldrene har nøkkelroller i Riverdale, og Sarah Schechter (sitert i Goldberg, 2017) 

begrunner dette med at det viktigste forholdet en tenåring har er ikke forholdet til kjæresten, 

men til sine foreldre, og samtidig poengterer hun at man ikke slutter å vokse opp når man blir 

foreldre, og at dette er en pågående prosess. Karakteren Archie Andrews ble skapt i 1941 og 

har siden den gang vært kjent som «America’s Typical Teenager». I 2015 fikk karakteren en 

make-over til en mer moderne versjon (Lagrave, 2015), og det var denne versjonen som var 

utgangspunktet for ideen Roberto Aguirre-Sacasa presenterte for produsent Greg Berlanti, 

som står bak The CW-serier som Arrow (The CW 2012- ) og The Flash (The CW 2014- ). 

Berlanti svarte med at serien trengte en død kropp, men Aguirre-Sacasa motsatte seg dette. 

Etter syv måneder med å forsøke få med seg andre på prosjektet, kom han derimot tilbake til 

Berlanti og sa seg enig i at de trengte en død person (Robinson, 2017). Hovedårsaken til at 

Riverdale trengte dette mysterie-elementet er det endrede TV-landskapet, og intensjonen med 

historien rundt Jason Blossoms død var å gi cliffhangers som skulle engasjere seerne 

(Robinson, 2017).  

 

Riverdale er en del av en postmoderne tendens innen TV-drama, som nesten er det motsatte 

av naturalisme. Det postmoderne dramaet har en tendens til å avvise historisk autentisitet, og 

å mikse sjangre og stiler på grunn av en tro på at konvensjonell betydning kontinuerlig kan 

tolkes på nytt. Postmodernismen fjerner også ofte skillene mellom populære og «highbrow» 

sjangre, og postmoderne dramaer involverer ofte karakterers jakt etter sannheten i en verden 

som er mettet med semiotisk overskudd (Page, 2008, s. 54-58). Riverdale spiller mye på 

nostalgi, noe man kan se på det stilistiske uttrykket og 50-talls estetikken de har videreført fra 

de klassiske Archie-tegneseriene. Dette kan man se spesielt godt i hvordan karakterene kler 

seg og i fargebruken (Wickman, 2017). Riverdale inneholder stor grad av intertekstualitet, 

som episodetitlene som viser til filmtitler, og TV-serien bruker også mye pastisj ved blant 

annet stilelementer man tidligere har sett i Twin Peaks, slik som når man ser byens 
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velkomstskilt i første episode eller den retro dineren. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 

7 hvor jeg går mer inn på stil og sjanger. 
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4  Subjektivering – en søken etter nærhet 
 

I dette kapittelet skal den delen av det teoretiske rammeverket som omhandler pedagogen 

Thomas Ziehe tas i bruk for å belyse utvalgte relevante områder og temaer fra de fire 

sesongene av Skam og fra første og andre sesong av Riverdale. Rollefiguren Eva fra Skam og 

hennes reise i den første sesongen vil dog være godt representert i dette kapittelet på grunn av 

at hennes historie passer godt med Ziehes orienteringsmetode subjektivering som dette 

kapittelet er basert på. Jeg vil blant annet se hennes reise mot å finne seg selv opp mot Archie 

sin utvikling i Riverdale, på grunn av at historiene deres har mange likhetstrekk.   

 

TV-seriene vil også bli koblet til den andre delen av det teoretiske rammeverket, nemlig 

utviklingen av tenåringsfiksjon, og bli sett i lys av produksjonskonteksten, for å kunne 

besvare problemstillingen om hvordan fremstillingen av opplevelsen av å være ung behandles 

i Skam og i Riverdale. Min hypotese er at begge disse ungdomsseriene fremstiller 

opplevelsen av å være ung i dag, men at de gjør det på forskjellige måter. Skam ønsker å gi 

målgruppen det de trenger, og gir dem innhold som kan hjelpe dem i hverdagen. Riverdale er 

skapt for et kommersielt TV-nettverk og min hypotese er at fremstillingen av opplevelsen av 

å være ung dermed vil være formet av dette, og komme litt i andre rekke i forhold til resten 

av handlingen og historielinjene. 

 

Ifølge Thomas Ziehe har det foregått en kulturell modernisering av samfunnet, som har 

medført at unge i dag har flere muligheter til hva de kan velge, innen flere ulike områder av 

livet. Vi har dermed fått det Ziehe kaller kulturell fristilling fra tidligere gitte livsløp (Fornäs, 

1993, s. 8-9). I dette legger han at unge i dag, i den vestlige verden spesielt, har en unik 

mulighet til å forfølge drømmene sine. Dette blir de også til stadighet fortalt av alt fra 

foreldre til mediene, noe som kan føre til et press om å velge det riktige og til å prestere. Med 

dette følger derimot også oppfatningen av at det er vår egen skyld hvis vi ikke får utnyttet de 

mulighetene vi har, noe som kan føre til at noen føler på en skamfølelse hvis man ikke lever 

opp til disse forventningene, som Julie Andem (sitert i Faldalen, 2016) også fant ut gjennom 

forarbeidet til Skam. Produksjonen bak Skam hadde som intensjon at de gjennom serien 

skulle hjelpe målgruppen å håndtere dette, og håndtere hvordan det er å vokse opp i det 

moderne samfunnet mer generelt. Thomas Ziehe (1989, s. 18-21) har kommet opp med tre 

ulike orienteringsforsøk, eller metoder, han mener dagens unge tar i bruk til å bearbeide den 
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endrede livssituasjonen som den kulturelle fristillingen og moderniseringen av samfunnet har 

ført med seg. 

 

Det første orienteringsforsøket til Ziehe er som nevnt subjektivering. Denne metoden for å 

håndtere samfunnet på består i at man søker etter nærhet for å unngå det Ziehe beskriver som 

den samfunnsmessige kulde. Gjennom dette orienteringsforsøket ønsker mennesker så tette 

forhold til andre som mulig for å skape intimitet. Samtidig består metoden i at det er en 

lengsel etter å uttrykke seg autentisk og etter å være ekspressiv. Ifølge Ziehe er subjektivering 

et uttrykk for en «moderne» lengsel (Ziehe et al., 1989, s. 18-19). Jeg vil nå se på hvordan 

subjektivering kommer til uttrykk i Skam og Riverdale. 

 

 

4.1   Nære relasjoner 
 

I den første sesongen av Skam søker Eva samhold med de nye venninnene, mens hun 

samtidig ønsker å opprettholde kjæresteforholdet til Jonas. I begynnelsen av vennskapet med 

Noora, Sana, Chris og Vilde, er ikke Eva trygg nok i disse nye relasjonene til å fortelle de 

andre hva som skjedde på den forrige skolen hun gikk på og hvordan hun ble sammen med 

Jonas. Dette slår tilbake på henne når Vilde får vite hva som egentlig skjedde av Evas 

tidligere bestevenninner, Ingrid og Sara, i episode 8. Eva føler på en skamfølelse, men det 

viser seg etter hvert at jentene støtter henne likevel, særlig etter at hun valgte å være ærlig 

med dem og denne ærligheten fører jentene nærmere hverandre. Når Eva konfronterer frykten 

sin og får fortalt sin versjon til Ingrid i episode 9, ender det med en slags nedtrapping av 

konfliktnivået mellom dem også. Jentene i Skam viser at de hjelper hverandre til å håndtere 

de problemene de står oppe i, så lenge de er ærlige med hverandre. De hjelper hverandre å 

takle/komme over skamfølelse, trøster hverandre, bygger hverandre opp og støtter hverandre 

til å konfrontere frykt, i tråd med Skams intensjon.  

 

I følge Ziehe (1993, s. 155-156) vil subjektiveringen føre med seg at de unge ønsker å kunne 

snakke om alt, uttrykke seg, og sette ord på sine svakheter til andre mennesker for å involvere 

andre i sine egne følelser. Og det er nettopp etter at Eva snakker med vennene sine at hun 

klarer å begynne å gi slipp på skyld- og skamfølelsen, mens man i sesong 3 ser man hvor 

lettet Isak er etter at han forteller Jonas og de andre guttene at han er forelsket i Even, og man 
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ser hvordan jentene støtter Noora etter hun forteller at hun tror hun er blitt voldtatt i Skam 

sesong 2. 

 

Slik som i Skam, søker karakterene i Riverdale også mot hverandre for å takle hverdagen og 

alt hva livet bringer med seg av utfordringer. Karakterene i Riverdale møter store 

omveltninger i lokalsamfunnet de er en del av, og de står ovenfor forferdelige hendelser som 

de må forsøke å leve. Archie, Betty og Jughead søker støtte hos hverandre, og på samme tid 

gjør Veronica sitt inntog i gjengen i den første episoden. Disse fire protagonistene, i tillegg til 

de andre rundt dem, trekkes sammen for å løse mysteriet om hva som egentlig hendte med 

Jason Blossom. Samtidig hjelper de hverandre til å takle det de ser og opplever, mens verden 

rundt dem endres drastisk i løpet av kort tid. Én enkelt hendelse utløser en rekke av mysterier 

og får fram i lyset gamle hemmeligheter fra eldre generasjoner. Et annet godt eksempel på at 

rollefigurene i Riverdale søker seg mot nære relasjoner for å håndtere hverdagen er etter 

Archies far i de siste minuttene av den første sesongen blir skutt av den de etter hvert kaller 

Black Hood. Når Betty, Veronica og Jughead får beskjeden via telefon i sesong 2 episode 1 

slipper de alt de har i hendene og haster av gårde til sykehuset hvor de møter en blodig 

Archie på venterommet og går rett i gruppeklem for å gi ham støtte og trøst. På dette 

tidspunktet i fortellingen er vennegjengen også inndelt i to kjærestepar, så Betty og Jughead 

trekker automatisk mot hverandre og det samme gjør Archie og Veronica. At karakterene 

dropper alt annet for å være der for Archie kan også ses som et eksempel på selvfølelsens 

økte sårbarhet som Thomas Ziehe (1993, s. 40-41) mener det moderne samfunnet har 

resultert i, og at denne sårbarheten har ledet til en økt evne til å identifisere seg med ofre.  

 

Selv om det stort sett er støtte å hente hos vennene i både Skam og Riverdale er det derimot 

eksempler på det motsatte også. I sesong to episode 16 (Chapter Twenty-Nine: Primary 

Colors) av Riverdale velger Archie å støtte Hiram Lodge (Veronicas far) istedenfor 

bestevennen Jughead, og går aktivt inn og stopper demonstrasjonen Jughead og The 

Southside Serpents (ofte kalt bare The Serpents), en motorsykkelgjeng som i hovedsak holder 

til på sørsiden av byen og er ledet av Jugheads far (FP), holder mot Hiram ved å kutte 

kjettingene de har lenket seg fast med og drar de vekk. Hendelsen skaper naturlig nok 

gnisninger i vennskapet mellom Archie og Jughead. Et eksempel fra Skam er når Vilde får 

vite i hva som hendte mellom Eva og Ingrid i sesong 1 episode 8, vender hun ryggen til Eva i 

starten. Det samme hender når Sana forteller at det var hun som opprettet hatkontoen om Sara 
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i episode 8 av den fjerde sesongen, og de andre jentene holder seg unna henne, før de etter å 

ha hørt unnskyldningen hennes overasker henne med russebil.  

 

Når rollefigurene i Skam har uenigheter seg i mellom går det ofte ganske rolig og stille for 

seg, for eksempel ved at karakterene trekker seg unna de andre og forsøker å håndtere ting på 

egen hånd i starten, mens karakterene i Riverdale i stor grad er mer konfronterende. Når 

Betty får vite at Veronica har løyet om hvor mye hun visste om farens planer for Riverdale 

(sesong 2 episode 16) forteller hun Veronica at hun ikke kan stole på henne lenger nå som 

hun har fått vite at Veronica har løyet for henne. Tendensen til å gå i konfrontasjon vil jeg 

hevde skyldes at Riverdale foregår i et mer overdrevet og opphøyet univers, hvor alle 

hendelser og reaksjoner er både mer fremhevet og mer ekstreme for å få fram hvordan 

karakterene har det og hvordan de reagerer på det som foregår rundt dem. The CW som 

sender Riverdale er en kommersiell aktør og dermed avhengig av gode seertall og ifølge 

Todd Gitlin (1994, s. 334) av å fenge seernes oppmerksomhet, noe drama og spenning ofte 

gjør. NRK som allmennkringkaster er på sin side ikke avhengig av seertall og kan ta seg 

bedre tid til å la karakterene håndtere både krangler og løse andre problemer. 

 

 

4.2   Identitet og prestasjonspress 
 

Dette underkapittelet vil i hovedsak ta for seg Eva sin utvikling i den første sesongen av 

Skam og se hennes reise i forhold til hvordan identitet og prestasjonspress blir fremstilt i 

Riverdale, på grunn av at den sesongen Eva var hovedkarakter i Skam i store trekk handlet 

om nettopp disse temaene og fungerer derfor som et naturlig utgangpunkt for dette kapittelet. 

 

 

4.2.1   Det handler om at jeg egentlig ikke forstår hvem du er 
 

I sin søken etter tette relasjoner til venner og kjæreste kan det se ut til at Eva i sesong 1 av 

Skam «glemmer» sin egen identitet for å kunne passe inn sammen med de hun omgås. I 

forholdet til Jonas drukner hun litt i hvordan hun tror forholdet deres skal være, mens hun 

samtidig får nye venninner som hun gradvis blir kjent med og forsøker å skape en tilhørighet 

til. At Eva tilpasser seg etter hvem hun omgås ser man for eksempel når Sana foreslår at Eva 
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skal flørte med «gutte-Chris» i episode 4 og Eva i begynnelsen gir uttrykk for at hun ikke har 

lyst til dette, men etter hvert overtales til å flørte med han via Instagram til tross for at hun 

har kjæreste og innledningsvis ikke har lyst. Sesong 1 av Skam handler i bunn og grunn om at 

Eva finner ut at hun må finne seg selv uavhengig av andre mennesker, samt lære å tilgi seg 

selv. Det hintes gjennom sesongen at hun føler seg usikker, samtidig som hun plages av 

dårlig samvittighet. 

 

Ifølge Thomas Ziehe er identitet og menneskets søken etter egen identitet en prosess som 

varer livet ut, men en tendens ved det moderne samfunnet som er særlig fremtredende i 

ungdomsårene (Ziehe et al., 1993, s. 36). Man prøver ut ulike identiteter og endrer seg ut i fra 

hvem man omgås eller trender i samfunnet. Gjennom sesong 1 av Skam følger seerne Eva i 

hennes søken etter å finne ut hvem hun er. Hun kommer ikke frem til noe svar, for 

identitetsutprøvning er som sagt en prosess som aldri blir ferdig, men i scenen i sesongens 

siste episode hvor Eva slår opp med Jonas kommer hun derimot frem til noe essensielt som 

gir seerne en midlertidig konklusjon. Eva får besøk av Jonas, de drikker te og begynner å 

snakke om første gangen de kysset, og etter hvert går samtalen over i at Eva konfronterer 

Jonas med hvor såret hun føler seg over at han i en tidligere episode sa hun ikke hadde egne 

meninger, og hvor dårlig hun har følt seg etter at de ble sammen. Hun har vært full av dårlig 

samvittighet, usikkerhet og sjalusi. Eva tar et oppgjør med dette og sier til Jonas: «Jeg er nødt 

til å finne ut hva mine egne meninger er igjen. Og det må jeg gjøre alene». Scenen fører Skam 

i tillegg inn i den stadig økende trenden hvor fiksjon for denne målgruppen tar opp 

feministiske temaer, og hvordan jenter trenger å utvikle selvtillit, selvsikkerhet, og 

selvrespekt, uavhengig av gutter (Kearney, 2002, s. 125; Lysne, 2016, s. 136). 

 

Scenen mellom Eva og Jonas spiller opp mot tidligere scener hvor det har blitt stilt 

spørsmålstegn ved Eva sine meninger og hennes identitet. Dette skjedde for eksempel i en 

scene bestående av henne og Jonas i episode 8. I samtalen mellom dem sier Jonas rett ut: 

«Eva, det handler egentlig ikke om at du var utro eller at du løy. Det handler om at jeg 

egentlig ikke forstår hvem du er». Litt senere i samtalen følger Jonas opp med dette utsagnet: 

«Du bare følger etter hva andre syns er spennende. Du har liksom ikke egne meninger. Hva 

liker du liksom? Hvem er du? Ring meg når du har funnet ut av det da».  

 

I påfølgende episode (episode 9) blir Eva på nytt konfrontert angående hvem hun er. Denne 

gangen er det venninnen Vilde som spør: «Hvordan person er du da?», når Eva vil forklare at 
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hun ikke er en person som går rundt og stjeler andres kjærester, og igjen blir Eva minnet på 

sin egen identitet, eller eventuelt mangel på sådan. Verken kjæresten hennes eller venninnen 

vet hvem hun egentlig er, hvert fall ut i fra det de gir uttrykk for i disse scenene, og Skam tar 

opp dette på en ganske direkte måte gjennom dialogen. I samme episode har man også 

rollefiguren Isak sin reaksjon på at Eva har tenkt å bytte skole, som er at han mener det ikke 

er typisk henne og at han ikke visste hun var en person som bare gir opp. Eva reagerer på 

denne måten:  

Hva faen er dette maset om hvordan person jeg er? Kanskje jeg er en 
person som gir opp da? Jeg vet ikke. Hvordan skal jeg vite hvordan person 
jeg er? Alle er bare sånn ’hvordan person er du, hvordan person er du, du er 
nødt til å vite hvem du er’, det er så jævla klisje. (Eva, Skam sesong 1 
episode 9) 

 

Her har man da tre scener hvor hovedpersonen blir utfordret angående sin identitet av 

personer i nær omgangskrets, og én scene hvor hun har kommet frem til at dette er en prosess 

og noe hun er nødt til å finne ut av på egen hånd. I alle disse scenene går Skam ganske direkte 

til verks når det kommer til å ta opp identitet som tema, ved scener bestående av to personer 

som snakker med hverandre der begge får tid til å si det de tenker. Seerne får følge med på 

motpartens reaksjoner gjennom ansiktsuttrykk, og gjennom rollefigurenes dialog snakkes det 

rett ut om egne meninger, om å dilte etter alle andre og om å finne ut hvem man er.  

 

Identitet er et sentralt tema i den første sesongen av Riverdale også, og Archie får direkte 

spørsmål fra noen som står han nær om hvem han egentlig er som person. Archie får 

spørsmålet fra sin mor, Mary, som rett ut spør: «Who are you Archie?» i episoden Chapter 

Thirty: The Noose Tightens (sesong 2, epsiode 17). Spørsmålet kommer etter at Archie ikke 

dukket opp for å støtte faren idet han kunngjorde sitt kandidatur for å bli Riverdale sin neste 

ordfører, i konkurranse mot Hermione Lodge (Veronicas mor). I stedet for å støtte sin egen 

far valgte Archie å hjelpe Veronica sin far med å skremme noen av hans fiender. Moren lurer 

på hva som var så viktig at han ikke kom for å støtte Fred, og forklarer videre at hun ikke 

kjenner sønnen sin igjen lenger, sønnen som tilba faren og var uatskillelig fra vennene Betty 

og Jughead. Hun forteller at når hun ser på ham så vet hun ikke lenger hvem han er. Archie 

sin «identitetskrise» fortsetter som et underliggende tema resten av den andre sesongen på 

grunn av at det er andre historielinjer som er i fokus, men til slutt kommer han frem til at han 

må støtte familien og vennene sine. I sesongens siste episode (sesong 2 episode 22) velger 
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han å gi hjelpe Jughead og The Serpents etter at Southside er blitt overtatt av Hiram og hans 

samarbeidspartnere, ved å invitere dem alle hjem til seg. 

 

Ifølge Julie Andem (sitert i Faldalen, 2016) befinner Skams målgruppe seg i en prevoksen tid 

preget av nye opplevelser, som seksualitet og ny skolehverdag, og dette gjelder også for Eva i 

sesong 1 av Skam og for Archie i Riverdale. Eva har startet på en ny skole, har fått kjæreste, 

mistet bestevenninnen, og utviklet nye vennskap og hun står overfor større press på mange 

ulike livsområder. Alle de nye omveltningene i livet til Eva kan være med på å gjøre det 

vanskelig for henne å se seg selv uavhengig av alt det andre som foregår rundt henne, noe 

som kan gjøre identitetsutprøvningen Ziehe (1993, s. 36) snakker om og letingen etter «seg 

selv» mer komplisert. Archie sin livssituasjon er like kaotisk, og han slites mellom ytre 

forventninger, hva han tror er riktig og hva han selv ønsker. Etter sesong 1 kan man si at Eva 

har prøvd å takle den nye livsfasen hun er i ved å søke det Ziehe kaller subjektivering, 

gjennom å forsøke å opprettholde forholdet til Jonas og i tillegg at hun søker nye vennskap, 

da subjektivering handler om å berike situasjoner og relasjoner. Man søker etter nærhet med 

andre, henholdsvis som et forsøk på å unngå å være alene og ensom, på grunn av at dagens 

unge ifølge Ziehe har en større følsomhet for atmosfærer enn hos tidligere generasjoner, og at 

alle inntrykk kan sies å ha fått en større psykisk betydning. (Ziehe et al., 1993, s. 40; 1989, s. 

18).  Denne følsomheten kan lede til en meget sårbar selvoppfatning, og en orientering rettet 

mot relasjoner på grunn av den økte frykten for å ikke bli likt, og unngå å stå alene eller bli 

såret.  

 

NRK har som allmennkringkaster villet opplyse og informere jenter og ifølge Andem (sitert i 

Faldalen, 2016) gi dem verktøy til å konfrontere situasjoner de frykter. Gjennom scenen 

mellom Eva og Jonas i den første sesongens siste episode viser NRK unge jenter at de må 

sette seg selv først ganske tydelig via det Eva sier: «Jeg er nødt til å finne ut hva mine egne 

meninger er igjen. Og det må jeg gjøre alene». Skam gir her unge jenter informasjon om at de 

må finne seg selv uavhengig av andre. Med intensjonen at dette er noe som det er viktig at 

målgruppen lærer. Skam gjør dette på en direkte måte, ved at hovedpersonen selv uttrykker 

dette.  

 

Et annet aspekt som kan nevnes når det kommer til identitet er at man formes etter hvem man 

omgås. Thomas Ziehe mener at det er en tendens ved det moderne samfunnet at man 

kontinuerlig sammenligner seg med andre (1993, s. 36), noe som sammen med det at man har 



	   47	  

en større mottakelighet for atmosfærer enn tidligere generasjoner (Ziehe et al., 1993, s. 40) 

kan føre til at man blir mer lik de man tilbringer mye tid sammen med. Eva i Skam tilpasser 

seg for eksempel etter hvem hun omgås som nevnt tidligere i kapittelet, og dette er en tendens 

man også kan se i Riverdale sitt univers. Både Betty, Jughead, Archie og Veronica endrer litt 

væremåte gjennom sesong 1 (og videre i sesong 2) ut i fra hvem de omgås mye. Jughead blir, 

om enn noe ufrivillig i starten, dratt inn i farens verden som en del av The Southside 

Serpents, og Betty blir også etter hvert fascinert av The Serpents og gjør et forsøk på å 

tilpasse seg og sin identitet til den verdenen kjæresten Jughead er blitt en del av. Samtidig blir 

Archie på sin side dratt med inn i Veronicas familie og hvordan de driver både business og 

familie, og en kan si at han glemmer litt seg selv. Et annet syn på dette kan derimot være at 

de unge karakterene holder på med identitetsutprøvning, og at dette ikke er å glemme sin 

egen identitet men heller at man forsøker å finne sin egen identitet. At for eksempel Betty 

forsøker å finne ut hvem hun selv er når hun prøver å få innpass og bli godtatt hos The 

Southside Serpents, noe som i dette tilfellet kanskje er særlig tilstede grunnet at Betty sin mor 

selv var medlem av denne gjengen da hun var ung og at Betty derfor selv føler en tilhørighet.  

 

 

4.2.2   Forventninger og prestasjonspress 
 

Det er vanskelig for Eva i sesong 1 av Skam å se seg selv uavhengig av alle og alt annet rundt 

henne. Man kan si at hun søker subjektivering ved å søke fortettede relasjoner, men at dette 

er med på å øke redselen for å ikke leve opp til andres forventninger noe som igjen fører til 

økt sårbarhet (Ziehe et al., 1993, s. 40-41). Gjennom serien er det ikke mange voksne ansikter 

seerne blir kjent med og en av de få som dukker opp, om enn i svært begrenset grad, er moren 

til Eva. Moren reiser mye i forbindelse med arbeid og Eva er dermed mye alene hjemme, 

siden faren hennes bor i Bergen. Eva kjenner på irritasjonen over moren som dukker opp 

innimellom og stiller krav til karakterene hennes, noe som gjør Eva spesielt frustrert siden 

hun selv er misfornøyd med eget skolearbeid. Ziehe snakker om prestasjonsprinsippet, og at 

dette er en tendens som henger over mange unge i det moderne samfunnet (1993, s. 36). Det 

kan lett kobles opp mot den søken etter anerkjennelse som ifølge Ziehe (1993, s. 17) også er 

et vesentlig samfunnstrekk. Unge i dag søker anerkjennelse fra mange ulike faktorer i livet, 

samtidig som man stadig står overfor prestasjonspress på nye livsområder. Gjennom Eva sin 

reise gjennom den første sesongen får seerne følge en jente som føler press fra skole, familie, 
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kjæreste, og venner. Hun blir mer og mer usikker på seg selv, og seerne blir dratt inn i hennes 

verden og hennes frustrasjon over dette.  

 

Prestasjonspress finner man også i Riverdale, og allerede i første episode blir seerne 

introdusert for hvordan Archie slites mellom ønsket om å drive med musikk, fotballaget, og 

farens (Fred) ønske om at han skal begynne å arbeide i familiefirmaet og etter hvert overta 

styringen. Når muligheten til flere forpliktelser med fotballaget dukker opp i episode 1 svarer 

Archie at han trenger betenkningstid på grunn av hans forpliktelser til farens firma. Senere i 

episoden konfronteres derimot Archie av faren som har blitt kontaktet av fotballtreneren. 

Faren får det ikke til å gå opp at Archie ikke har tid til å spille mer fotball på grunn av 

firmaet, da det for ham virker som Archie ikke kan jobbe mer i firmaet på grunn av at han 

skulle bruke mer tid på fotball. Fred lurer dermed på hvem det egentlig er Archie lyver til, og 

Archie må tilstå at han lyver til begge og at han egentlig vil gå på musikklinjen og at han ikke 

ønsker å ta over firmaet. Til dette svarer Fred at han aldri vil tvinge Archie til å spille fotball 

eller til å ta over firmaet, men at han har ett råd til Archie: at han burde ha såpass tro på de 

avgjørelsene han tar at han ikke trenger lyve om dem. 

 

I samme episode ser man også at Betty preges av morens forventninger om at alt fra 

skolekarakterer til hvordan hun fremstår skal være perfekt. Bildet de viser til omverdenen må 

opprettholdes, og Betty må gjøre sin del. Moren (Alice) uttrykker samtidig at Bettys nære 

vennskap med Archie skader dette bildet, og at han påvirker Betty i negativ forstand. Alice er 

pågående, på grensen til truende, i sin samtale med datteren for å få at Betty til å holde seg 

fokusert og opprettholde fasaden. Prestasjonspress er dermed godt representert også i 

Riverdale sitt fiksjonsunivers. 

 

 

4.2.3   Point of view 
 

Mens hver sesong av Skam gir innblikk i en rollefigurs ståsted, er Riverdale mer klassisk i 

fortellerformen ved at den består av et ensemble av karakterer hvor man ser handlingen fra 

flere ståsteder kontinuerlig. Rollefiguren Jughead figurerer som forteller med sine voice over-

seksjoner i begynnelsen og i slutten av hver episode, men dette har ingen innvirkning på hva 

eller hvordan seerne får med seg handlingen. Som seer er man en utenforstående som ser 
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handlingen uten en spesiell tilknytning til en spesifikk rollefigur. I Skam derimot følger man 

for eksempel Eva gjennom sesong 1 og opplever handlingen gjennom henne, i og med at hun 

er med i alle scenene og at det er hennes historie som er sesongens hovedfortelling. Man ser 

som seer alt som foregår i Skam også, men det er sesongens hovedperson man følger. At Eva 

er en tydelig hovedkarakter kan være en av faktorene som fører til at temaer som identitet, 

vennskap og prestasjonspress kommer tydelig fram, i motsetning til i Riverdale hvor disse 

temaene blir liggende litt i bakgrunnen. Man opplever også de andre rollefigurene ut i fra hva 

Eva sin oppfatning av dem er. Hvis det er en karakter hun er irritert på så fremstilles denne 

karakteren irriterende for seerne, og Noora oppleves for eksempel ulikt i både Eva sin sesong, 

sin egen, Isaks, og i Sana sin sesong. Noe som understreker at mennesker opplever ting ulikt 

ut i fra hva de legger vekt på. Når Sana føler seg isolert fra de andre jentene i sin sesong 

(sesong 4) eller når Isak føler seg alene i sesong 3, føles det slik for seerne også. Riverdale er 

et ensembledrama og som andre ensembledramaer har serien flere pågående historier 

(Engelstad, 2004, s. 51-52) som strekker seg over begge sesongene, noe som gjør at man som 

seer hele tiden settes inn i ståstedet til flere karakterer samtidig.  

 

 

4.3   Oppsummering 
 

I dette kapittelet har Thomas Ziehe sin første orienteringsmetode, subjektivering, blitt brukt 

som utgangspunkt til å se nærmere på hvordan dette kommer til uttrykk i Skam og i 

Riverdale. Jeg har sett på hvordan karakterene drives mot hverandre, og hvordan dette kan 

være i tråd med Ziehes teori om at unge mennesker søker seg mot nære relasjoner for å 

håndtere det hverdagen i det moderne samfunnet sender deres vei. Dette kan være 

prestasjonspress, identitetskonstruksjon, kjærlighetsdrama eller større mysterier.  

 

Forskjellen fra hvordan dette fremstilles i de to seriene er at i Riverdale kommer disse 

temaene litt i bakre rekke i forhold til handlingen mens det i Skam i stor grad er disse indre 

problemene karakterene sliter med som driver handlingen og som utgjør hovedhistorien. 

Riverdale bruker ikke mye tid på å utforske Archie sine tanker og følelser omkring musikken 

versus fotball, selv om den historielinjen dras utover flere episoder, mens egentlig hele den 

første sesongen av Skam tar for seg Eva sin dårlige skyldfølelse og hennes reise mot å finne 

seg selv. Rollefigurene i Riverdale blir tvunget til å forholde seg til grusomme hendelser, helt 
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annerledes fra «hverdagsproblemene» til karakterene i Skam, men likevel kan man se 

fellestrekk med tanke på eksempelvis hvilke reaksjonsmønstre de har. Vennegjengen i 

Riverdale søker sammen for å takle de forferdelige hendelsene som foregår i området rundt 

dem, i likhet med karakterene i Skam som finner støtte i hverandre i vanskelige situasjoner. 

Dette er i tråd med den orienteringsmetoden Thomas Ziehe kaller subjektivering.  

 

I det følgende kapittelet skal jeg se nærmere på hvordan Ziehes andre orienteringsmetode, 

ontologisering, kommer til uttrykk i Skam og Riverdale.  
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5  Ontologisering – frykten for å miste 
mening 

 

Det å søke sikkerhet og fast grunn er hovedtendensen i det Thomas Ziehe kaller 

ontologisering, som er den andre orienteringsmetoden han mener ungdom bruker for å 

forholde seg til det moderne samfunnet og til å bearbeide den livssituasjonen de måtte 

befinne seg i. De unge frykter at ting ikke skal ha noen mening, og ønsker derfor å finne noe 

som kan gi dem en form for sikkerhet og en følelse av helhet gjennom ontologisering (Ziehe 

et al., 1989, s. 19). Ungdom som tyr til denne orienteringsmetode lengter ifølge Ziehe etter en 

premoderne stabilitet ved å ønske en overordnet mening med tilværelsen (1993, s. 158).   

 

I dette kapittelet skal ontologisering brukes som utgangspunkt for analysearbeidet av Skam 

og Riverdale, for å undersøke hvordan denne orienteringsmetoden kommer til uttrykk i de to 

ungdomsseriene. Jeg vil starte med å se på religion som en del av ontologisering og hvordan 

religion fremstilles, før jeg vil se på hvordan forhold til familie og kontrollbehov kan være 

ontologiseringstrekk. 

 

 

5.1   Religion mot tap av mening 
 

I tidligere samfunn, før modernismens inntog, spilte religion en betydelig større rolle enn det 

gjør i dagens vestlige verden. Ifølge Thomas Ziehe har moderniseringen og alle de nye 

mulighetene som dette har ført med seg gjort at noen lengter tilbake til det førmoderne (1989, 

s. 19), og slik kommer religion inn i bildet igjen for noen unge i dagens samfunn. For noen 

kan religion være en del av ontologiseringen ved at man søker etter sikkerhet og trygghet, og 

religion kan for noen gi dem en mening med livet. Tap av mening er det man frykter mest 

ifølge Ziehe (1989, s. 19) om man benytter ontologisering som orienteringsmetode for å 

forholde seg til samfunnsendringer som økt refleksivitet, evne til å formes og 

individualisering (Ziehe et al., 1989, s. 12-14), og religion kan være en kilde til mening. Med 

alle de åpne mulighetene, alle valgene man står overfor i ganske ung alder, og alle 

erfaringene man får tidlig i livet kan religion tilby en slags trygg havn. For noen av 

karakterene i Skam og Riverdale har religion denne funksjonen, særlig for Sana i Skam.  
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I Skam sitt univers er Sana den eneste man med sikkerhet vet er religiøs, og i sesong 4 hvor 

hun er hovedkarakter får seerne innblikk i hvordan hun opplever det å være muslim i dagens 

Norge, et land hun i den tredje episoden av sesong 1 kalte «dette hvite troløse landet». 

Gjennom samtaler med andre, både den gjengen seerne er kjent med fra før og familien 

hennes, får seerne følge Sana og hva hun tenker og føler om religionstilhørigheten. I scenen 

jeg innledet denne oppgaven med, som foregår mellom Sana og rollefiguren Yousef (sesong 

4 episode 4), forklarer Sana tydelig hva religionen betyr for henne. Hun forteller at Islam gir 

henne en mening med livet og hjelp til å rydde opp i kaoset. Utover i sesongen får seerne 

presentert både negative og positive problemstillinger rundt det å være religiøs i Norge i dag, 

og Skam gir seerne et innblikk i hvordan det er å være ung religiøs i det moderne samfunnet 

og hvordan rollefiguren Sana sjonglerer dette. Med NRK sitt allmennkringkasteroppdrag i 

ryggen, om å ha innhold til alle grupper av landets befolkning (Syvertsen, 2004, s. 183), er 

Sanas historie spesielt viktig med tanke på representasjon av minoriteter.  

 

I Riverdale er ikke religion så tilstedeværende hvis man ser bort fra Veronicas konfirmasjon 

eller begravelser (noe det derimot begynner å bli noen av). Religiøse symboler, som korset, 

ser man på en annen side ved flere anledninger i sammenhenger som ikke er spesielt 

hyggelige. I sesong 2 episode 16 blir Cheryl sendt til et kloster av sin mor, hvor hun holdes 

innesperret mot sin vilje, mens nonnene forsøker seg på konversjonsterapi på henne. På 

samme måte ble Polly, Betty sin storesøster, sendt til nonnene i sesong 1 for å skjule at hun 

var gravid. Religion i Riverdale blir i stor grad forbundet med negative følelser, og i 

historielinjer hvis funksjon er å bygge opp spenningen. For Isak i Skams sesong 3 

representerer religion en følelse av utrygghet i hans liv og Skam bruker Isaks reise til å vise at 

religion kan ha negative konsekvenser for noen. Isaks mor sender ham meldinger med tekster 

fra Bibelen, og Isak er redd at hun ikke kommer til å støtte ham hvis han forteller at han er 

homofil. Dette utgjør et ekstra uromoment for ham i hans reise i sesong 3, men det hele ender 

bra med at moren ikke har noen negativ reaksjon når han forteller om Even. Sana er den 

eneste som er dømmende, men hun sier etter hvert unnskyld. I sesong 4 opplever Sana selv at 

religion kan føre med seg noen negative sider, i og med at hun føler seg misforstått og 

annerledes fra de andre i vennegjengen, noe som gjør henne usikker og at hun føler seg 

sårbar, i tråd med unges selvfølelse ifølge Ziehe (1993, s. 40). I episode 12 av den andre 

sesongen av Riverdale velger Veronica å la seg konfirmere, og valget hun tar kan tolkes dit 

hen at hun ønsker å søke den tryggheten som familien og religionen kan tilby henne.  
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Riverdale viser konfirmasjonen i en scene hvor Veronica trer opp kirkegulvet syngende, iført 

hvit kjole, og hvor hun må velge å enten følge familiens ønske eller ikke foran presten og 

hele kirkerommet. Hele scenen er en overdrevet og opphøyet affære og gir en ganske 

annerledes fremstilling av en persons opplevelse og forhold til religion og familie, enn den 

fremstilling man får gjennom Sana i Skam. Den ulike fremstillingen vil jeg argumentere har 

sitt utspring i hvilke ungdomsfiksjon-tradisjoner de to seriene stammer fra. Riverdale 

kommer fra den amerikanske TV-industrien med en tradisjon for tenåringsfjernsyn som i stor 

grad tar i bruk eksess, som musikk, for å få fram emosjonelt drama (Moseley, 2008, s. 54), 

mens Skam tilhører den nordiske tradisjonen for ungdomsfiksjon som retter seg mer mot 

autentisitet i både form og innhold (Lysne, 2016, s. 134), i tillegg til at Skam har 

allmennkringkasteroppdraget om å informere befolkningen i bakgrunnen som kan påvirke 

hvordan Sanas forhold til religion presenteres. 

 

 

5.2   Trygghet i familierelasjoner 
 

For noen kan nære familierelasjoner være det stedet hvor man søker trygghet og mening. 

Familien er for de fleste de menneskene som kjenner en best, både på godt og vondt, og når 

man står overfor vanskelige valg, ikke helt vet hva man skal gjøre eller hvordan man skal 

håndtere en situasjon, vil familien for noen alltid være noen å støtte seg på. Familien som 

institusjon kan tilby den sikkerheten og meningen med tilværelsen som ungdom i det 

moderne samfunn ifølge Ziehe (1989, s. 19) ofte søker seg mot.  

 

I Riverdale har Betty og moren Alice et noe komplisert forhold, men serien viser likevel at 

Betty søker stabilitet og trygghet i familierelasjoner. Hun forsøker så godt hun kan å holde 

familien samlet gjennom alt som foregår rundt dem og går så langt som å hjelpe moren med å 

skjule et drap i sesong 2 episode 13, og hun forteller det heller ikke til noen når hun begynner 

å mistenke at det er hennes far (Hal) som har terrorisert byen som Black Hood. I begynnelsen 

av sesong 1 starter Betty som den typiske nabojenta, men på grunn av alle de ekstreme 

hendelsene som foregår i Riverdale blir hun hun nødt til å forholde seg til ubehagelige 

sannheter og ta tøffe valg, noe hun i stor grad gjør for å beholde en viss familiestabilitet i 

livet. De andre karakterene i Riverdale har også en trang til å søke seg mot den tryggheten 

familien kan tilby, Archie har for eksempel et tett og nært forhold til sin far samtidig som han 
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trekkes nærmere og nærmere Veronica sin familie. Veronica selv har et blandet forhold til 

sine foreldre men blir stadig dratt mot dem likevel, og i sesong 2 velger hun å involveres i 

familiens bedrift. Rollefiguren i Riverdale som i størst grad orienterer seg mot familie er 

derimot Jughead. Som en konsekvens av alt som har skjedd i byen, velger han å bli medlem 

av The Southside Serpents, som faren er medlem/leder av, selv om han i utgangspunktet er 

meget skeptisk til denne gjengen og hva de bedriver. I all hovedsak velger han dette for å 

hjelpe sin far, men også for å føle en slags tilhørighet til noe eller noen siden han alltid har 

følt seg på utsiden av samfunnet, og hans ambivalens vises godt i scenen hvor han tar på seg 

Serpents-jakka for første gang i episode 13 av den første sesongen. Scenen består av en smått 

smilende Jughead som tar på seg skinnjakka, hvor baksiden av jakka der hvor Serpents-

logoen er kommer i bildet mens låten Believer av bandet Imagine Dragons begynner å spille 

over scenen. Når Betty snakker til han, mister han derimot fokus og ansiktsuttrykket endres 

fullstendig. Etter noen ganske ekstreme innvielsesritualer, i sesong 2 episode 5, blir han 

fullverdig medlem av gjengen. Siden The Serpents er en motorsykkelgjeng kan man si at de 

har en slags institusjonsfunksjon ved at de tilbyr Jughead ulike normer og praksiser han må 

forholde seg til, i tillegg til at de har en familiefunksjon for ham på grunn av hans far. For 

Jughead som har stått utenfor og følt seg alene, kan The Serpents gi en etterlengtet følelse av 

tilhørighet og mening. 

 

Produksjonen bak Skam har i stor grad valgt å utelate familierelasjoner for at karakterene skal 

finne ut av problemene og situasjonene de er oppe i på egen hånd eller med hjelp av 

hverandre for at den unge målgruppen skulle utvikle verktøy til å takle hverdagen. Det at de 

da har valgt å belyse Sana sitt forhold til familien i sesong 4, særlig moren og broren Elias, 

viser hvor viktig støtte familien er for denne rollefiguren og kan informere seerne om at man 

noen ganger kan ha behov for den tryggheten man kan få gjennom nære familierelasjoner. 

Opp til dette punktet har karakterene klart seg gjennom problemene sine uten særlig 

innblanding fra voksne, men med dette viser Skam at noen ganger er den stabiliteten til god 

hjelp. Ifølge Thomas Ziehes teori om å søke sikkerhet og fast grunn (1989, s. 19) kan man si 

at Sana søker en trygghet hun kan få gjennom de familierelasjonene hun har og den følelsen 

av meningen de gir henne, på samme måte som Betty og særlig Jughead.  

 

For karakterene i Riverdale kommer ønsket om et sikkerhetsnett gjennom familie av svært 

dramatiske hendelser som har hendt dem selv eller andre innbyggere i byen, og her gjør 

sjangeren seg gjeldende med tanke på at mysteriesjangeren inneholder mysterier som skal 
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løses (ofte mord eller andre kriminalsaker).  Karakterene i Skam klarer seg i stor grad uten 

familiens innblanding, men hvis de trenger støtte fra familien er det til mer hverdagslige 

problemer, ikke for en søken etter fast grunn fremprovosert av ekstreme hendelser som de 

som finner sted i Riverdale sitt univers. 

 

 

5.2.1   Når venner overtar familierollen 
 

Gjengen i Riverdale møter mange situasjoner der de kan føle på en mangel av trygghet og 

kanskje også av mening, og ved flere slike anledninger søker de seg mot hverandre og blir 

hverandres sikkerhetsnett når det er familien selv som utgjør problemet. Cheryl søker for 

eksempel støtte og trygghet hos de andre jentene (Betty, Veronica, Toni og Josie) når hun 

føler seg redd og utrygg. I sesong 2 episode 16 begynner hun å frykte at hennes mor, i 

samarbeid med sin døde fars tvillingbror, ønsker å kvitte seg med henne og bestemoren for å 

overta arven og styre huset selv. Det å frykte for sitt eget liv er en ganske voldsom og 

ekstrem situasjon, og særlig når det som utgjør trusselen er ens egen familie. Situasjonen øker 

spenningsnivået i episoden, og for et TV-nettverk som er avhengig av å holde på 

målgruppens oppmerksomhet for å skaffe reklameinntekter er det viktig å opprettholde en 

viss spenning slik at seerne vil se mer. Spenning gir underholdning, og ifølge George 

Comstock (1989, s. 26-27) trekker underholdning seere. Cheryl ber de andre jentene hjem på 

overnattingsfest, men senere på kvelden forteller hun dem at de ble invitert på grunn av at 

hun ikke tør å være i huset alene med familien. I motsetning til mange andre karakterer, både 

i Riverdale og i Skam, er det ikke noe trygghet og støtte å hente hos familien i Cheryl sin 

situasjon. Hun må dermed få dette andre steder og valget faller på jentene, til tross for at hun 

har kompliserte forhold til både Betty og Veronica. Relasjonene til de andre jentene gir i 

denne dramatiske situasjonen Cheryl en slags sikkerhet, som mange unge i det moderne 

samfunnet ifølge Thomas Ziehe (1989, s. 19) søker etter for å håndtere hverdagen, og gir 

henne en trygghet hun ikke lenger kan søke hos familien. De unge rollefigurene i Skam finner 

også trygghet og fast grunn hos hverandre siden produksjonen bak serien valgte å i all 

hovedsak utelate voksne karakterer.   
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5.3   Kontrollbehov som del av ontologisering 
 

Jeg vil argumentere for at ontologisering kan gi seg utslag i et behov for å ha kontroll over 

sitt eget liv, og i noen sammenhenger også over andres. Dette behovet etter å ha kontroll 

vises i Riverdale ved at man kan se hvordan Archie reagerer etter at hans far blir skutt. Fred 

Andrews blir skutt i den siste scenen av sesong 1 (episode 13) og den andre sesongen starter 

med etterdønningene av denne hendelsen, hvor Archie reagerer med å bli både 

overbeskyttende og hevngjerrig. Archie ønsker å hevne det som skjedde med faren, og han 

ønsker å gjenopprette tryggheten for innbyggerne i Riverdale og sørge for at det som Fred ble 

utsatt for ikke skjer med noen andre. Dette kan tolkes som et uttrykk for at han ønsker å 

gjeninnta kontrollen, for både seg selv og for menneskene som står han nær, og han søker 

etter å skape en overordnet mening med tilværelsen slik ontologiseringen lengter etter (Ziehe 

et al., 1993, s. 158). Det å ønske både hevn og trygghet er en naturlig reaksjon, men måten 

Archie gjør dette på er kanskje ikke så vanlig. Han oppretter en hevngruppe han kaller The 

Red Circle, hvis hovedintensjon er å jakte på skytteren (Black Hood) for å finne ut hvem 

denne personen er. Eller som Archie sier i skremselsvideoen The Red Circle lager:  

This is a message for the coward calling himself the Black Hood. You think 
you can attack us from the shadows, but Riverdale is a lot stronger than 
you. We´re not afraid. You see, there is only one of you but we are legion. 
We´re called The Red Circle, and we´re coming for you. We will find you. 
We will haunt you. And we will end you. (Archie, Riverdale sesong 2 
episode 3) 

 

Metoden Archie bruker for å skape seg en overordnet mening i hverdagen på etter hendelsen 

med Fred og Black Hood vil jeg komme tilbake til som et eksempel på den tredje 

orienteringsmetoden, potensering, i neste kapittel.  

 

I Skam kommer kontrollbehovet til uttrykk på en litt annen måte. Etter hvert som seerne blir 

kjent med karakteren Vilde kan man se tydelige, men subtile, tegn på at hun sliter i sitt 

forhold til mat. Seerne legger, sammen med de andre rollefigurene, merke til at Vilde ikke 

har med seg niste på skolen og at hun pirker i maten og sorterer den i stedet for å spise. Mot 

slutten av den første sesongen (episode 10 og 11) tror hun i tillegg at hun er gravid, men får 

beskjed av helsesøsteren at ubehaget hun føler skyldes at hun kun drikker Pepsi Max og 

tygger tyggegummi til frokost. Vilde viser tegn på spiseforstyrrelser, noe som kan komme av 
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et ønske om kontroll hun har og ikke får utløp for gjennom andre livsområder og som gir 

henne en følelse av mening. I sesong 2 ser man Noora slite med noe av det samme, og Vilde 

kjenner seg igjen i det hun ser av Nooras atferd og strekker ut en hjelpende hånd, slik som 

Noora gjorde til henne ved en tidligere anledning. Et tydelig eksempel på at dette kan skyldes 

et kontrollbehov som oppstår når ting er vanskelig og alt blir for kaotisk er scenen hvor 

Noora kjefter på Eskild for å ha spist opp fiskekakene hun skulle ha til middag i sesong 2 

episode 9. Noora er tydelig opprørt over å ikke få spist de to fiskekakene hun skulle spise 

klokka fem, og ut i fra hennes reaksjon virker det som at dette var det siste hun hadde 

kontroll over selv, og at nå var også dette utenfor hennes kontroll. I disse situasjonene 

kommer NRK sitt ansvar om gi publikum kunnskap og informasjon (Syvertsen, 1999, s. 9-

10) inn, ved at de gjør den unge målgruppen bevisst på temaet.   

 

At karakterene i Skam søker trygghet gjennom kontroll finnes det flere eksempler på. Isak 

trekker seg for eksempel unna vennene sine i sesong 3 i begynnelsen av hans forelskelse i 

Even. Han vil ikke at de skal finne det ut, samtidig som han undres over om/hvordan han skal 

fortelle dette til dem. Sana søker også etter å gjenskape den kontrollen hun hadde før hun 

forelsket seg i Yousef og før hun hørte at Pepsi Max-gjengen hadde planer om å kaste henne 

av russebussen de har slått seg sammen om i sesong 4. Sana søker kontroll gjennom å stenge 

seg selv ute og gjennom å forsøke å hevne seg på Sara, noe som til slutt slår tilbake på henne 

selv. Alt dette kan derimot også være beskyttelsesmekanismer som slår inn når hverdagen 

blir vanskelig å takle. 

 

 

5.4   De voksnes erfaringsverden 
 

En faktor som spiller inn på hvor trygge eller utrygge ungdom føler seg og dermed på 

hvordan de forholder seg til hverdagen er at de i stor grad tar del i de voksnes verden. Slik 

som Thomas Ziehe snakket om så er hverdagen til dagens unge nesten fullstendig 

sammenkoblet med de voksnes, ved at de er vitner til det som skjer rundt dem og opplever de 

voksnes erfaringer (1993, s. 16-17). De blir påvirket av de forandringene som foregår i 

samfunnet, både lokalt der de bor og det som skjer i verden forøvrig. Ifølge Ziehe (1993, s. 

16) kan man ikke lenger kalle barndommen og ungdomstiden for et trygt rom, men han 

mener også at de unges inntog i de voksnes erfaringsverden ikke kun er negativt. De får blant 
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annet mye kunnskap som kan gjøre det enklere å takle egne erfaringer ved senere 

anledninger. Tilgangen til de voksnes erfaringsverden er et aspekt som er sterkt tilstede i både 

Skam og i Riverdale. De unge i Skam har i likhet med andre unge i Norge i dag tilgang til de 

voksnes erfaringer gjennom for eksempel mediene. De får med seg nyheter fra hele verden, 

ser filmer og TV-serier som tar for seg «voksne» temaer og de påvirkes av de endringene 

samfunnet går i gjennom. Erfaringsverdenen vil derimot være ulik på et sted man kan finne i 

virkeligheten og et sted som er oppdiktet. I Skam foregår handlingen i Oslo og store deler av 

handlingen skjer på Hartvig Nissen videregående, i en ekte by og på en ekte skole. 

Karakterene i Riverdale bor på sin side i en oppdiktet amerikansk småby, noe som er en 

ganske vanlig tendens i tenåringsserier fra USA. Tendensen til oppdiktede byer er uavhengig 

av sjangertilhørighet og man kan se det i alt fra One Tree Hill (The WB/The CW 2003-2012) 

til Teen Wolf hvor handlingen er plassert i henholdsvis Tree Hill og Beacon Hills, to 

oppdiktede steder. Hvor en serie er plassert vil kunne ha stor innvirkning på i hvilken grad 

man kan kjenne seg igjen i både handling og karakterer, og vil dermed også kunne påvirke 

fremstillingen av opplevelsen av å være ung og hvordan seerne kan relatere seg til det de ser 

på skjermen. Samtidig vil det forme hvilken erfaringsverden karakterene er en del av og hva 

de måtte forholde seg til av kunnskap om verden forøvrig. I Skam vet man at de forholder seg 

til nyheter om verden utenfor, vist for eksempel via Jonas sin 

innledningsmonolog/skoleoppgave i Skams første scene. Når det gjelder Riverdale er det mer 

usikkert om de forholder seg til omverdenen på samme måte. 

 

Karakterene i Riverdale tar del av de voksnes erfaringsverden på en annen måte, ved at de 

havner midt i et mordmysterium og må forholde seg til dette, noe som kan sies å være utenfor 

det ungdommer i den alderen skal måtte håndtere. De blir dratt inn i noen ekstreme erfaringer 

som selv voksne har vanskeligheter med å takle, og de ser ting ingen burde måtte se. 

Rollefigerene får dermed tilgang til en erfaringsverden de ikke har noen forutsetninger for å 

kunne forholde seg til, som gjør dem bråmodne slik Ziehe (1993, s. 17) nevner, og får dem til 

å ta valg de kanskje ikke ville tatt uten disse erfaringene. Riverdale kan på denne måten sies å 

være mer ekstrem i sin fremstilling av hvordan unge tar del i de voksnes verden enn hvordan 

det fremstilles i Skam, noe som kan skyldes hvilke sjangre de to seriene tilhører som jeg også 

har nevnt tidligere i denne oppgaven. Skam er mer autentisk og realistisk i stilen i og med at 

den er virkelighetsnær, mens Riverdale er mer overdrevet som følge av både hva serien 

handler om og den tradisjonen av tenåringsfjernsyn den føyer seg inn i. 
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5.5   Oppsummering 
 

Det jeg har sett nærmere på i dette kapittelet er basert ut i fra den orienteringsmetoden 

Thomas Ziehe kaller ontologisering. Jeg har sett på ulike sider ved rollefigurene i Skam og 

Riverdale, og hvordan deres handlinger kan stemme overens med Ziehes beskrivelse av 

ontologisering som metode å takle samfunnet på. 

 

Det jeg har sett i løpet av kapittelet er at man kan finne eksempler på denne 

orienteringsmetoden i både Skam og Riverdale, men at dette gir seg både lignende og ulike 

utslag i fremstillingen. Mens Sana i Skam bruker religion til å håndtere de vanskelighetene 

hun står i og rydde opp i kaoset, søker Riverdales Jughead til farens motorsykkelgjeng som 

gir ham en følelse av tilhørighet og mening. Allmennkringkaster NRK viser og opplyser 

ungdom om hva religion kan bety for folk, mens amerikanske The CW viser betydningen av 

familietilhørighet samtidig som de produserer drama som seerne vil fortsette å følge med på.  

 

I det neste kapittelet, som utgjør det tredje analysekapittelet, skal jeg ta for meg den tredje 

orienteringsmetoden i Ziehes teori og hvordan dette kommer til uttrykk i de to objektene, og 

dermed hvordan de fremstiller opplevelsen av å være ung i dag. 
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6  Potensering – et jag etter intensitet 
 

Ziehe kaller det tredje, og siste, orienteringsforsøket for å håndtere det moderne samfunn for 

potensering, eller også estetisering. Potensering går ut på er en slags radikalisering eller 

tilspisning, ved at mennesker søker intensitet og ønsker å drive samfunnet videre, mens 

tomhet karakteriseres som motbildet til denne intensiteten som man gjennom potenseringen 

jager etter (Ziehe et al., 1989, s. 20-21). Denne orienteringsmetoden kan ifølge Ziehe (1993, 

s. 158) betegnes som postmoderne. Både i Skam og i Riverdale finner man eksempler på at 

rollefigurene søker etter en eller annen form for intensitet for å takle de situasjonene de 

befinner seg i, men jeg tror derimot at det er både flere og mer tydelige eksempler i 

Riverdale, og at dette har sin årsak i at den er produsert i en kontekst hvor seertall spiller en 

stor rolle for videre produksjon (Gitlin, 1994, s. 47) og at den viderefører den sjangerbaserte 

tradisjonen for tenåringsserier i USA hvor man bruker trekk fra kultsjangre (Moseley, 2008, 

s. 54). I dette kapittelet skal jeg se nærmere på hvordan Ziehes orienteringsmetode 

potensering kommer til uttrykk i Skam og Riverdale, og hva dette har å si for hvordan 

opplevelsen av å være ung i dag blir representert.   

 

 

6.1   Potensering eller naturlig del av å vokse opp? 
 

Flere av karakterene i både Skam og Riverdale har en tendens til å ty til det jeg mener er 

potensering når de har det vanskelig, men man kan også se eksempler på at denne 

orienteringsmetoden ofte kommer som en naturlig del av det å være ung og utforske egne 

grenser. Under kategorien dem som tyr til potensering når de kommer opp i vanskelige 

situasjoner så har man Sana fra Skam. I episode 7 av den fjerde sesongen oppretter hun en 

såkalt hatprofil på Instagram om karakteren Sara, som en reaksjon på at hun overhørte at Sara 

og de andre ville kaste henne av russebussen de skulle ha sammen. Konsekvensen blir at Sara 

oppretter en hatprofil om Vilde som motsvar når hun føler seg angrepet og trengt opp i et 

hjørne. Samtidig har man i Skam karakteren William som knuser en flaske i hodet på en 

annen person under en slåsskamp i sesong 2 episode 7. Dette er ikke en «vanlig» ting å gjøre, 

men noe William valgte å gjøre i den kaotiske situasjonen som oppstod og som ga slåssingen 

en ny dimensjon. Det Skam gjør når de fremstiller disse situasjonene er at de viser det som 
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narrative høydepunkter i historien, og i William sitt tilfelle vises hendelsen også i sakte film. 

Situasjonen rundt Sana eskalerer, og hun bestemmer seg etter hvert for å stå fram med at det 

var hun som lagde kontoen (sesong 4 episode 8), mens William på sin side blir anmeldt og 

må møte til avhør (hvor han tilstår) i sesong 2 episode 12. Hvis man ser på den andre 

kategorien, hvor potensering inngår som en naturlig del av det å vokse opp har man for 

eksempel guttene som røyker hasj, og i tillegg har man også festkulturen med alkohol og 

«hooking» som er en helt vanlig side ved ungdomstiden, men som noen unge kan tillegge 

kunstig betydning slik potenseringsmetoden gjør (Ziehe et al., 1989, s. 20). Mot slutten av 

tenårene får festing og flørting en opphøyet betydning hos mange, noe som kan vises for 

eksempel ved hvor mye fokus planlegging av russetiden får gjennom Skams fire sesonger. 

Planleggingen til russetiden er det som får jentene i Skam til å bli kjent, og det er denne 

planleggingen som utløser flere av konfliktene de havner i, noe som viser hvor mye 

betydning de tillegger disse ukene i mai. Russetiden har også en estetisk dimensjon, ved at 

man gjennom like klær og annet utstyr viser en slags tilhørighet til hverandre i de intense 

ukene russetiden pågår, noe som kan passe med Ziehes beskrivelse av potensering (1989, s. 

20). Russetiden inngår i Skams univers i så stor grad at det nesten er en karakter i seg selv, og 

selv om fokuset på russetiden kanskje er litt i overkant, særlig fra Vildes side, er mitt 

inntrykk og erfaring at det gjenspeiler ganske godt hvilket forhold norsk ungdom har til 

denne feiringen og da spesielt de seneste årene.  

  

 

6.1.1   Leve livet farlig 
 

Jeg vil argumentere for at Riverdale har en annen måte å vise det Ziehe kaller potensering på. 

Siden Riverdale er en sjangerblanding hvor mysterie-sjangeren inngår byr fortellingen på 

forbrytelser og andre hendelser som må oppklares og ungdommene i Riverdale kaster seg inn 

i disse mysteriene og forsøker å løse opp i dem selv med den konsekvensen at de utsetter seg 

selv for livsfare ved flere anledninger. Betty drar for eksempel alene ut i mørket til en hytte i 

skogen på oppfordring fra Black Hood (sesong 2 episode 5) uten at hun vet hvem dette er 

eller hva personen har planlagt, og i episode 9 av den samme sesongen lar Archie Betty 

begrave ham levende på oppfordring fra Black Hood. Når Archie ønsker å beskytte faren og 

de andre innbyggerne i byen fra Black Hood og får med seg fotballaget, som tidligere nevnt, 

til å danne det de kaller The Red Circle kan dette etter min oppfatning også tolkes som en 
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måte å håndtere hverdagen i dette fiksjonsuniverset på ved å bruke potensering som 

orienteringsmetode. Archie og de andre rollefigurene oppsøker fare og intensitet ved å jakte 

på gjerningspersonen, med håp om å kunne løse situasjonen byen er i og finne sannheten, og 

på denne måten unngå den fryktede tomheten (Ziehe et al., 1989, s. 21). 

 

Jeg har tidligere nevnt Jughead og hans valg om å bli medlem av The Southside Serpents som 

eksempel på både subjektivering og ontologisering. Nå vil jeg dog hevde at Jugheads 

inntreden i motorsykkelgjengen også kan være et eksempel på potensering. Siden The 

Serpents er en motorsykkelgjeng legger de som gruppe stor vekt på å skille seg ut fra andre 

deler av befolkningen og vise tilknytning til gjengen. Dette gjør de blant annet ved å bruke 

skinnjakker med gjengens slange-logo på ryggen (dette vil jeg komme tilbake til i neste 

kapittel), mørke jeans og rutete flanellskjorter, og som motorsykkelgjeng kjører de selvsagt 

motorsykler som utgjør en del av estetikken, noe som tillegges stor verdi i potensering som 

orienteringsforsøk og radikaliseringen som inngår i dette (Ziehe et al., 1989, s. 20). The 

Serpents har innvielsesritualer som er hemmelige for utenforstående, noe som samstemmer 

med at andre grupper som passer under potensering ofte har uskrevne regler for oppførsel 

eller utstyr som kun medlemmer har innsikt i (Ziehe et al., 1993, s. 159).  

 

Det som utløser potenseringsmetoden hos de unge rollefigurene i Riverdale har ofte 

sammenheng med de kriminelle gjerningene som blir begått i byen, slik som for eksempel 

drapet på Jason Blossom og angrepet på Fred Andrews i den første sesongen. I motsetning til 

Skam er det svært alvorlige hendelser som utløser jaget etter intensitet i Riverdale sitt 

fiksjonsunivers, og det er ofte ekstreme ytre påvirkninger som fører til at ungdommene 

benytter seg av potensering som orienteringsmetode. I Skam kommer denne 

orienteringsmetoden ofte til uttrykk som en del av den naturlige prosessen det er å bli voksen. 

De ytre hendelsene som preger Riverdale er samtidig en faktor som fører til at karakterenes 

personlige historielinjer og indre reiser havner i bakgrunnen og kommer i tillegg til det som 

er hovedhistorien. Skam har på sin side disse personlige reisene som hovedfokus, i tråd med 

tendensen innen realistisk nordisk ungdomsfiksjon hvor slike temaer settes i front (Lysne, 

2016, s. 134).  
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6.1.2   Seksuelle relasjoner 
 

I begynnelsen av sesong 1 av Riverdale får seerne vite at Archie har innledet et forhold til 

musikklæreren ved skolen, Ms. Grundy. Seksuelle forhold til mye eldre personer, og i dette 

tilfellet også læreren til Archie, vil kunne påstås å være noe ikke så veldig mange unge i 

alderen 15-16 år vanligvis gjør, men et fenomen som er ganske vanlig i amerikansk 

ungdomsfiksjon. I Pretty Little Liars (ABC Family/Freeform 2010-2017) innleder for 

eksempel karakteren Aria et forhold til sin lærer Ezra Fitz. Det ligger nok mye intensitet i at 

forhold mellom lærer/elev er forbudt og må holdes hemmelig, og i Riverdale søker Archie 

den spenningen og ekstra dimensjonen som følger med dette forholdet. Archie sitt forhold til 

Veronica, som utvikler seg utover i sesong 1, er også i stor grad av seksuell karakter allerede 

fra starten og fortsetter slik mens forholdet utvikler seg. Et eksempel på dette er når Veronica 

«forfører» Archie i dusjen i sesong 2 episode 1, mens han vasker av seg sin fars blod etter at 

Fred er blitt skutt. Her bruker de sex og intimitet til å håndtere det som skjedde med Fred, for 

å få tankene over på noe annet, føle tilhørighet, fylle en tomhet og merke at de lever.  

 

The CW har som TV-nettverk profilert seg på en sexy fremtoning (Lausch, 2013, s. 40) som 

nevnt tidligere i oppgaven, og Riverdale føyer seg inn i rekken av tenåringsserier fra TV-

nettverket hvor det spilles på sex. Det nyeste eksempelet her er promoteringsvideoen til 

episode 14 av den andre sesongen, med tittelen Chapter Twenty-Seven: The Hills Have Eyes. 

Denne reklamevideoen består karakterer som kliner, ruller rundt i senger og kysser i 

boblebadet (TVPromos, 2018). Riverdale er derimot litt tammere enn The CW sine tidligere 

serier, slik som for eksempel nevnte Gossip Girl. Skam sine promoteringsvideoer spiller på 

sin side også på sex og serien inneholder sexscener, i tillegg til at karakterene snakker fritt 

om temaet i flere scener siden det er en viktig del av ungdomstiden, så dette er ikke et 

utelukkende amerikansk fenomen. Kommersielle TV-nettverk er derimot avhengige av å 

selger seere til annonsører (Gray & Lotz, 2012, s. 57), og hvis man tror på uttrykket om at 

«sex selger» kan dette forklare hvorfor serier fra The CW, og andre amerikanske 

tenåringsserier, spiller på sex.  
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6.2   Kontrollbehov som leder til potensering? 
 

Mens eksemplene på potensering i Riverdale består av overdrevne og ekstreme handlinger, 

som ungdom vanligvis ikke opplever i virkeligheten, kommer potenseringen i Skam frem 

gjennom mer subtile handlinger og beslutninger. Gjennom sesong 1 og 2 får man som nevnt 

tidligere for eksempel innblikk i Vilde og Noora sine forhold til mat. Som seer får man flere 

hint om at Vilde sliter med dette, og kanskje har en form for spiseforstyrrelse. Noora 

kommenterer dette ved flere anledninger og kommer ved en anledning, i sesong 2 episode 4, 

med et av de mest kjente sitatene fra serien: «Kroppen din trenger potet». Senere i sesong 2, 

får Vilde og seerne vite at Noora selv har et komplisert forhold til mat og at hun tidligere har 

brukt mat til å utøve/beholde en viss kontroll over eget liv ved et punkt i livet hun hadde det 

vanskelig. Dette med kontrollbehov, som her vises gjennom spiseforstyrrelser, kan være et 

tegn på potensering ved at man unngår følelsen av tomhet som er motbildet til potensering 

(Ziehe et al., 1989, s. 21) ved å ha fokus på å utøve kontroll over et aspekt av livet, man vil 

ha en makt over seg selv og eget liv. 

 

Behovet etter å ha kontroll, eller makt over eget liv, ser man også i Riverdale, men der 

kommer det mer tydelig frem, for eksempel ved at ungdommene selv tar ansvar for å finne ut 

hvem som drepte Jason eller hvem Black Hood er. Samtidig har Archie et behov for å fylle 

tomheten etter at hans far er blitt skutt, og dette gjør han gjennom et ønske om å gjenopprette 

kontrollen og tryggheten i byen gjennom The Red Circle-gjengen. En annens kontrollbehov 

man ser vokse frem er Bettys, et kontrollbehov som kommer til uttrykk i den versjonen av 

hennes personlighet som fans og kritikere har gitt navnet Dark-Betty. Seerne møter denne 

versjonen av Betty første gang i sesong 1 episode 3 når Betty og Veronica skal ta hevn på 

karakteren Chuck etter at han spredte rykter om seksuelle handlinger mellom ham og 

Veronica. Betty og Veronica lurer ham opp i et badebasseng og Betty gjør sin entre i svart 

undertøy og med kort svart parykk, og det er dermed her innslag av estetisering i tillegg. Man 

kan skille Betty og Dark-Betty ut i fra hva hun har på seg, siden den korte svarte parykken og 

svarte undertøyet står i sterk kontrast til den blonde hestehalen og pastellfargede overdelene 

hun ofte ses i.    

 

Dark-Betty dukker opp ved flere anledninger, som når Betty føler seg redd og utrygg med 

Chic (som hun tror er sin bror) boende i huset. Redselen resulterer i at hun en natt (sesong 2 
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episode 16) sniker seg inn på rommet hvor Chic ligger og sover for å true ham ved å si: «I 

catch bad men. I caught Clifford Blossom. I caught the Sugar Man. I caught the Black Hood. 

And you know what they all have in common? They’re dead». I denne scenen har ikke Betty 

den svarte parykken, men kroppsspråket og dialogen viser Dark-Betty. Betty har tidligere 

snakket om at hun har et mørke inni seg, og det er nok litt av dette som får utløp i denne 

scenen. Hun uttrykker et ønske etter noe som kan forklare det mørke hun føler på, og hun 

utvikler for eksempel et sterkt ønske om tilhørighet til The Serpents, noe hun for så vidt har 

gjennom Jughead og gjennom at moren kommer fra den siden av byen. 

 

Potensering som orienteringsmetode ligger litt i Riverdales natur, ved at rollefigurene stadig 

opplever ekstreme og overdrevne ting de må forholde seg til og reagere på. Grunnen til dette 

vil jeg hevde er produksjonskonteksten, den amerikanske TV-industrien. Når rollefigurene til 

stadighet står ovenfor vanskelige valg, forsøker å ordne opp i farlige situasjoner eller 

oppsøker spenning og intensitet, er dette utover å være en del av fortellingen også en måte å 

fenge seere på for å vinne konkurransen mot andre TV-nettverk (Gitlin, 1994, s. 47).  

 

 

6.3   Oppsummering 
 

De unge rollefigurene i Skam og Riverdale støter på ulike utfordringer og situasjoner. Mens 

Skam er mer autentisk i forhold til hvordan ungdom i Oslo lever, og hvordan det er å være 

ung i dagens Norge, så står ungdommene i Riverdale opp mot et fiksjonsunivers preget av 

skumle og mystiske hendelser. Denne forskjellen mellom seriene gir karakterene ulike 

grunnlag for hvordan de takler den hverdagen de lever i, og hvilke valg de tar. I Riverdale er 

det ofte utenforstående hendelser som får folk til å oppsøke mer intense opplevelser og 

estetiske måter å uttrykke seg på, mens dette i Skam ofte skyldes mer indre og relasjonelle 

problemer. Jeg vil argumentere for at dette bygger opp om påstanden om at i Riverdale 

kommer fremstillingen av det å være ung og opplevelsen av dette i andre rekke i forhold til 

historielinjene, mens dette i Skam er den historien som fortelles. I Riverdale legger 

handlingen opp til spenning, noe man kan anta er med hensikt for å tiltrekke seere, og det er 

mysteriene som driver handlingen fremover og som tar mest skjermtid. I Skam sitt tilfelle er 

det relasjonene rollefigurene har seg i mellom som driver handlingen, et virkemiddel som 

ligner andre produksjoner for ungdom fra NRK og som er passende for å få frem 
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allmennkringkasterens oppgave. Hvordan karakterene i Riverdale opplever det å være ung 

blir likevel representert, i og med at det meste i TV-serien på en eller annen måte er forhøyet 

og overdrevet, og dermed også opplevelsen av å være ung.  
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7  Stil, produksjonskontekst og opplevelsen 
av å være ung 

 

 

Stilistisk uttrykk og sjanger står for mange av ulikhetene mellom Skam og Riverdale, og i 

dette kapittelet vil jeg diskutere hva de visuelle forskjellene betyr for representasjonen av 

opplevelsen av å være ung i dag i de to seriene. Den visuelle representasjonen vil kobles mot 

produksjonskonteksten og slik kunne gi innsikt til å besvare forskningsspørsmålet. Jeg vil ta 

for meg de aspektene som er relevante for oppgaven og som viser de største forskjellene 

mellom Skam og Riverdale. 

 

 

7.1   Stilistisk uttrykk 
 

Dette underkapittelet vil bestå av en stilanalyse, hvor jeg skal se på det stilistiske uttrykket til 

både Skam og Riverdale. Jeg vil se på foto og kameraføring, lydbruk, mise-en-scene, og 

klipping, som alt er verktøyer for å sette stemninger, skape mening, selge produkter eller 

skaffe seere (Butler, 2010). En av funksjonene til stil er at den er med på å kanalisere 

strømmen av informasjon man får gjennom historien man blir fortalt. En annen er at stilen 

kan tilføre tematisk mening, mens den tredje funksjonen er at stilen kan være ekspressiv 

(Bordwell, 2008, s. 377). Derfor vil det være nyttig å se litt nærmere på hvilke stilistiske 

uttrykk Skam og Riverdale representerer, og hvordan opplevelsen av å være ung representeres 

gjennom de stilistiske virkemidlene.  

 

 

7.1.1   Cinematografi 
 

Cinematografi handler i stor grad om fotografi, og film- eller serieskaperne kan manipulere 

bevegelseshastighet, velge rekkevidden av tonaliteter, og endre perspektiver (Bordwell & 

Thompson, 2013, s. 160). Jeg vil fokusere på hvordan bildeutsnitt og kameraføring blir brukt 

i Skam og Riverdale. 
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Bildeutsnitt 

 

Skam utnytter i høy grad at TV er et medium særlig egnet for bruk av nærbilder, ved at det er 

nærbilder som er brukt i både scener hvor karakterene er alene og i dialogscener. Anne 

Jerslev (2016) argumenterer for at gjennom bruken av nærbilder av ansikter som snakker og 

lytter gir Skam seg selv tid til å dvele ved reaksjonene i ansiktene til skuespillerne og at det 

på denne måten skapes en nærhet mellom karakterene og seerne som følger med. 

Ifølge henne skapes det en fornemmelse av å komme helt inntil karakterene. Man blir derimot 

samtidig også holdt på en viss avstand, på grunn av at et ansikt aldri vil kunne leses 

fullstendig (Jerslev, 2016). Tilskueren studerer ansiktsuttrykk, og må gjette seg frem til hva 

personen tenker og hvorfor. Derfor vil man alltid være litt på avstand.  

 

Scener bestående av to karakterer som snakker sammen er gode eksempler på hvordan 

nærbilder bringer seerne nærme karakterene, og hvordan karakterene forholder seg til 

hverandre. Rollefigurene får sin tid og sitt rom til å få sagt det de har på hjertet, før det 

klippes til den andre parten som deretter får sin tid og sitt rom til å reagere og si det den vil si. 

Dette foregår i rolig tempo hvor både karakterene og seerne får tid til å tenke, slik som i 

scenen mellom Eva og Jonas i sesong 1 episode 8, hvor de snakker om forholdet (figur 1a og 

1b). 

 

	  
      1a: Skjermbilde fra Skam sesong 1 episode 8                1b: Skjermbilde fra Skam sesong 1 episode 8 

 

David Thorburn har påpekt at TV-formatets respekt for ansiktets ekspressivitet gjør det 

særlig egnet til å fange alle små nyanser i menneskers ansiktsuttrykk og på denne måten gir 

uttrykk for rollefigurenes innerste verden (2000, s. 604). I scenen mellom Jonas og Eva får 

man sett alle Evas ansiktsuttrykk og man kan se hvor dårlig samvittighet hun har og hvor lei 

seg hun er for at hun kysset gutte-Chris i en tidligere episode.  
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Bildene i både Skam og Riverdale er skarpe og virkelighetsnære, hvor ansiktene til 

rollefigurene er ofte i fokus og bakgrunnen er litt uklar. Det er ofte bilder som er filmet i en 

over skulderen-vinkel. I Riverdale er det også ganske ofte brukt litt lav vinkel hvor man ser 

opp på karakterene og lyset kommer inn fra vinduene. Riverdale bruker mange film 

referanser fra både film noir og 1950-talls drama, og man kan se denne inspirasjonen blant 

annet i estetikken i scenene som utspiller seg i Pop’s Chock’lit Shoppe hvor man får inn lyset 

fra neonskiltene utenfor inn gjennom vinduene. Film noir kjennetegnes gjerne av kyniske 

detektiver, kriminelle eller vanlige mennesker som fristes til å begå lovbrudd, og hadde sin 

storhetstid i 1940-tallets Hollywood (Bordwell & Thompson, 2013, s. 415). Kritikere har 

definert film noir som både sjanger, stil, en bevegelse eller en tone og stemning, men ifølge 

David Bordwell kan ikke film noir defineres og han mener heller at begrepet indikerer 

spesielle mønstre av avvik innen Hollywood og at mange ulike typer film og TV-serier kan 

tilhøre film noir (1985, s. 75).  

 

 

Kameraføring 

 

Skam er en ganske liten produksjon hvor de brukte kun ett kamera. Kameraet varierer mellom 

å være håndholdt og stillestående på stativ, alt ut i fra hva som er viktig å få fram i den 

aktuelle scenen. Ved håndholdt kamera kommer man tett på det som skildres, for eksempel 

kommer man tettere på karakterene noe som er særlig effektivt i emosjonelle eller andre 

scener hvor karakterenes reaksjoner er viktige. Mange av scenene i Skam består hovedsakelig 

av lange tagninger, et stilistisk verktøy som André Bazin (referert i Bordwell, 2008, s. 154) 

mener er med på å realistisk representere tid og sted. Karakterene, og seerne, får anledning til 

å tenke og føle det som foregår i scenene gjennom kombinasjonen av nærbilder og lange 

tagninger. I Riverdale finner man også eksempler på lange tagninger, men der går alt generelt 

sett mye raskere noe som også gjelder for kameraføringen. Effekten av lange tagninger 

beskrives av Jonathan Bignell slik:  
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Long takes produce the impression of temporal continuity […]. The long 
take suggests a generosity with time in which there is the opportunity to 
consider what can be seen, thus handing interpretive authority to the 
audience. The continual extended look at the character places pressure on 
them, by enforcing the viewer’s concentration on the detail of how the 
protagonist acts and reacts across a sustained passage of action. (2007, s. 
164) 

 

Det varieres også i større grad hvilke vinkler som er brukt i Riverdale enn i Skam, noe som 

kan skyldes at Riverdale er en betydelig større produksjon med flere ressurser tilgjengelig. 

Det filmes oven i fra, det brukes kjøring, zoom etc., og i tillegg tar Riverdale i bruk CGI som 

i scenen fra episode 7 i den andre sesongen hvor Archie ser et skadd rådyr halte over veien 

før rådyret stopper opp og ser ham rett i øynene.  

  

Jeg vil argumentere for at Riverdale er mer cinematisk i stilen enn Skam. Når en TV-serie 

beskrives som cinematisk kan det bli forstått som at den har en forbedret visuell stil, som 

blant annet skyldes at moderne teknologi gir muligheten til et tettere visuelt bilde og at 

musikk og lyd blir benyttet mer effektivt enn tidligere, som fører til et større behag gjennom 

det visuelle bildet man får presentert (Mills, 2013, s. 57-58). Mathis (2017, s. 10) hevder også 

at The CW sine programmer har lys og bilde i filmkvalitet, og med amerikanske The CW og 

Netflix i ryggen har Riverdale et større budsjett enn Skam hadde og dermed mulighet til både 

bedre teknologi, stjerneskuespillere og flere statister til å fylle ut seriens mise-en-scene 

(Nelson, 2007, s. 11). Oppgaven vil videre se på nettopp serienes mise-en-scene, i form av 

setting, lys og farge, og bruk av skuespillere, kostymer og sminke. 

 

 

7.1.2   Mise-en-scene 
 

Mise-en-scene handler om alt som foregår foran kameraet, og hvordan dette iscenesettes. 

Serieskapere kan for eksempel bruke mise-en-scene til å skape et inntrykk av realisme ved å 

tilrettelegge for autentisitet i både setting og skuespill (Bordwell & Thompson, 2013, s. 113). 

I det følgende vil jeg presentere hvordan mise-en-scene er gjort i Riverdale og Skam og 

hvilke effekter dette kan ha for historiefortellingen. Dette vil kobles opp mot hvordan disse to 

TV-seriene fremstiller opplevelsen av å være ung i dag.  
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Setting 

 

Hvor handlingen foregår og hvor scenene er spilt inn bør nevnes i en stilanalyse, med tanke 

på at settingen spiller en aktiv rolle i film og TV. I film eller TV trenger ikke settingen kun 

være der for at skuespillerne skal ha et sted å være, med kan ha sin egen rolle. Man kan velge 

å bruke eksisterende steder (location) som setting, eller man kan bygge egne studioer 

(Bordwell & Thompson, 2013, s. 115). Ofte brukes en blanding av location og studio til ulike 

scener.  

 

Skam er utelukkende innspilt på location i Oslo, og scenene utspiller seg på Hartvig Nissen 

videregående, i ulike leiligheter og ulike steder i byen (eksempelvis skateparken i 

Gamlebyen, Beierbrua, Sagene kirke, Ekeberg og St. Hanshaugen). Riverdale på sin side 

spilles inn både i studio og på location (i Vancouver i Canada). Settingen har mye å si for 

hvordan man som seer opplever en TV-serie. Det at Skams handling er forankret i virkelige 

steder i Oslo, kan ha den konsekvensen at det hele føles mer realistisk og ekte, mens 

Riverdale som er innspilt i studio kan skape en distanse til handlingen. Noe som egentlig er 

positivt siden handlingen i Riverdale ofte er ganske ekstrem. Byen Riverdale er også et 

oppdiktet sted, som ikke har noen rot i virkeligheten, en tendens man ser fra flere 

amerikanske TV-serier for og om ungdom. 

 

 

Skuespillere, kostymer og make-up 

 

Kostyme og sminke spiller selvfølgelig en stor rolle da det er med på å bygge karakterene. 

Det kan blant annet fremheve karakteristikker ved karakterene, og vise endring over tid 

(Bordwell & Thompson, 2013, s. 119). I Riverdale har alle karakterene sin særegne stil, både 

når det kommer til hvilke farger de bruker og hva slags klær de har på seg. Veronica bruker 

mye mørke farger, går så å si aldri i bukse og har som regel høye hæler. Hun har også en 

forkjærlighet til perlesmykker og klesstilen hennes kan beskrives som ganske «damete». 

Betty på sin side bruker mye klær i pastellfarger, som støtter opp om «girl next door» imaget 

hennes, og i følge skuespilleren selv, Lili Reinhart, brukes det 35-40 minutter hver dag å 

ordne Betty sin ikoniske hestehale (Reinhart, 2018). Hun ses ofte i enkle gensere eller bluser, 

kombinert med for eksempel jeans. Forskjellen mellom Betty og Veronica vises i figur 2a, 

som viser hvordan de ofte kler seg. Betty og Veronica i Riverdale settes opp som motstykker 



	  72	  

til hverandre i både utseende og væremåte. Mens Betty er lyshåret, går i pastellfargede klær 

og ofte fremstår veldig forsiktig, er Veronica brunette, ses ofte i mørke klær og er gjerne rett 

på sak. Samtidig er det viktig å huske på at i tegneseriene som Riverdale er basert på så er 

disse to jentene rivaler i en helt annen grad og at serieskaperne har valgt å legge vekk mye av 

denne rivaliseringen (Baines, 2017). Archie finner man som regel i fotball-jakke, mens 

Jughead alltid har på seg en karakteristisk grå lue og etter at han blir medlem av The 

Southside Serpents begynner han å bruke skinnjakke med gjengens logo (2b), mens 

flanellskjortene som kjennetegner motorsykkelgjengen brukte han fra før av. 

 

 
                                          2a: Skjermbilde fra Riverdale sesong 1 episode 1  

 
                                                  2b: Skjermbilde fra Riverdale sesong 1 episode 13 
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I Skam brukes kostymer litt på samme måte, til å vise personlighet, men jeg vil si at der 

varierer karakterene litt mer både i fargebruk og klesstil ved at karakterene bruker klær som 

det er vanlig å se i norske skolegårder. Et godt eksempel på hvordan kostymebruk og sminke 

kan brukes aktivt i historiefortellingen er hvordan Sana i Skam sesong 4 gir uttrykk for at hun 

stenger seg selv av fra de andre etter å ha sett venninnen Noora kysse Yousef som Sana er 

forelsket i og fått vite at hun kommer til å bli kastet av russebussen, ved å bruke kraftigere 

sminke og helsvarte klær. Figur 3a viser hvordan hun kledde seg og sminket seg før, mens 

figur 3b viser hvordan hun fremstår etter disse hendelsene. 

 

                  
        3a: Skjermbilde fra Skam sesong 4 episode 5                 3b: Skjermbilde fra Skam sesong 4 episode 6    

 

Riverdale fremstiller det å være ung i stor grad gjennom at karakterene går på high school, og 

hadde det ikke vært for at mye av handlingen foregår i forbindelse med skolesituasjonen 

kunne disse karakterene like gjerne vært eldre. De fleste skuespillerne er i tjueårene og 

dermed eldre enn karakterene de spiller, noe som ifølge Mathis (2017, s. 10) er en 

gjennomgående tendens for serier fra The CW. Dette samsvarer også med andre 

tenåringsserier fra USA, hvor det alltid har vært tendensen at tenåringsroller spilles av voksne 

skuespillere. Blant skuespillerne i Riverdale er det for eksempel KJ Apa (20) som spiller 

rollen som Archie som er nærmest i alder til karakteren han spiller, og selv han er 4-5 år eldre 

enn karakteren sin som er 15-16 år gammel. Arbeidslovgivning har mye av skylden for dette 

fenomenet i USA, men det kan skape både problemer og en følelse av å være annerledes hos 

unge seere på grunn av at de ikke ser ut som skuespillerne som alltid ser bra ut 

(Golembewski, 2017; Yang, 2017). Karakterene kan bli vanskeligere å relatere seg til, noe 

som kan skape en distanse til seerne. I Skam ligger skuespillernes alder tettere opp mot 

karakterenes alder, og noen av skuespillerne er faktisk like gamle, eller unge, som karakteren 

de spiller, slik som Tarjei Sandvik Moe i rollen som Isak, som i tillegg selv er elev ved 

Hartvig Nissen. Det at det er såpass samsvar mellom karakter og skuespiller på dette området 
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kan føre til at seerne føler en sterkere grad av realisme. Rollefigurene ser ut som ungdommer, 

ikke voksne som spiller ungdommer, og bidrar til den realismen og autentisiteten nordisk 

tenåringsfiksjon ifølge Lysne (2016, s. 134) har tradisjon for å ha, og som man kan kjenne 

igjen fra andre ungdomsserier produsert av NRK.   

 

Det at Riverdale er basert på et tegneserieunivers, mens Skam er basert på intervjuer med 

norske ungdommer er en ulikhet som kan utgjøre en stor forskjell for hvordan opplevelsen av 

å være ung fremstilles i de to seriene. Når produksjonen bak Riverdale satte seg ned og skulle 

skrive manus hadde de karakterer å gå etter, med personlighetstrekk som trolig ville legge 

visse føringer for hvordan handlingen skulle utspille seg på skjermen. Skam-produksjonen 

derimot gjennomførte et grundig forarbeid for å finne ut hva målgruppen savnet og trengte av 

innhold, og skapte historielinjene ut i fra dette. Som en form for adapsjon, selv om 

handlingen er laget for serien, og ifølge Julie Andem (sitert i Faldalen, 2016) ble karakterene 

i Skam basert på resultatene av det forarbeidet som ble utført og utarbeidet i henhold til et 

typeregister.  

 

 

Lyssetting og fargebruk 

 

Både Skam og Riverdale er ungdomsdramaer, men de skiller seg veldig fra hverandre med 

tanke på at Riverdale også tilhører mysterie-sjangeren. Riverdale har et sterkt stilistisk 

uttrykk, bestående av mørke farger og en stor bruk av blåtoner, noe som er med på å gi serien 

det litt dystre og kalde uttrykket den har. Dette er særlig fremtredende når det foregår skumle 

hendelser, eller som når Cheryl sitter alene på land etter at Jason er blitt borte i første episode 

(illustrert ved figur 4a og 4b). 

 
     4a: Skjermbilde fra Riverdale sesong 1 episode 1         4b: Skjermbilde fra Riverdale sesong 1 episode 1 
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Den sparsommelige lyssettingen som kjennetegner Riverdale gjør at fargeinnslagene ofte 

kommer sterkere frem, noe man kan se på Archie sitt røde hår, cheerleader-kostymene og 

neonskiltene på Pop’s Chock’lit Shoppe (figur 5). De sterke fargeinnslagene underbygger det 

at Riverdale er basert på et tegneserieunivers hvor sterke klare farger ofte er fremtredende.  

 

   
                                         5: Skjermbilde fra Riverdale sesong 1 episode 1 

 

Skam har en ganske naturlig lyssetting og fargebruk, hvor produksjonen har lagt seg opp mot 

en lyssetting som virker som naturlig lys og fargene likedan, både når scenen er utendørs 

(figur 6a og 6b) eller foregår innendørs (figur 6c og 6d). Dette gir inntrykk av at man som 

seer kunne vært der selv og alt ville sett likedan ut, eller at dette kunne foregått i seernes egen 

skolegård.  

 
       6a: Skjermbilde fra Skam sesong 1 episode 1                 6b: Skjermbilde fra Skam sesong 1 episode 1 
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        6c: Skjermbilde fra Skam sesong 1 episode 1                6d: Skjermbilde fra Skam sesong 1 episode 1 

 

 

7.1.3   Klipping 
 

Rask og rykkvis klipping mellom scenene kjennetegner Skam. Scenene avsluttes som regel 

ved at skjermen blir svart, og så klippes det til neste scene hvor man ofte hopper rett inn i for 

eksempel en samtale. Denne klippingen skyldes nok i stor grad at scenene er publisert 

enkeltvis, og så satt sammen til en lengre episode. Når det kommer til klipping innad i 

scenene forekommer det ikke så mye av dette, da scenene ofte består av lange tagninger. I 

dialogscener er det som oftest det som kalles shot/reverse-shot. Kameraet viser hver av dem 

annenhver gang, enten med den andre parten utenfor bildet eller delvis synlig. Det kuttes fra 

ett bilde til et annet, ut i fra samtalen og ansiktsreaksjoner, noen ganger er det filmet fra litt 

bak karakterene med skulderen litt synlig fremst i bildet. Noen filmteoretikere mener dette 

imiterer publikums normale oppfatning (Bordwell, 2008, s. 57-58). 

  

I noen av scenene som utgjør store narrative høydepunkter i handlingen avviker klippingen 

fra de andre scenene. Et godt eksempel på dette er når William kommer gående gjennom 

skolegården (sesong 1 episode 4 og sesong 2 episode 3) i sakte film, og det klippes mellom 

William og jentene sine reaksjoner. Et annet eksempel er scenen på Radisson Blu Plaza i 

Oslo i den åttende episoden av sesong 3 når Even forsvinner fra rommet, og Isak forsøker å 

finne ham. Den raske klippingen og bildene som ikke kommer i kronologisk rekkefølge i 

denne scenen gir tilskuerne en ekstra følelse av tonen og sinnsstemningen i scenen. Samtidig 

som denne typen klipping (disjointed jump cuts) indikerer at tiden passerer (McCabe, 2013, s. 

190).  

 

I Riverdale skjer ting i rask hastighet. De enkelte scenene er som regel kortere, tagningene er 

ikke så lange, og det er mye handling man skal gjennom i løpet av en episode, som i 
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åpningssekvensen i den første episoden med Jugheads fortellerstemme i bakgrunnen og man 

ser Cheryl og Jason kjøre ut til elva og etter hvert Cheryl som sitter alene på land. Det klippes 

i et ganske raskt tempo mellom de ulike innstillingene, som består av alt fra oversiktsbilder 

oven i fra (figur 7b) til ultra nære bilder av Cheryls hår (figur 7a). 

 

 
    7a: Skjermbilde fra Riverdale sesong 1 episode 1        7b: Skjermbilde fra Riverdale sesong 1 episode 1 

 

 

7.1.4   Lyd 
 

Lyd i visuelle medier er enten diegetisk eller ikke-diegetisk. Det vil si om lyden henholdsvis 

har forankring i det man ser på skjermen, eller om det kommer utenifra og ligger ovenpå 

handlingen. Hvis man ser at en av karakterene synger samtidig som man hører dette, eller om 

man ser en telefon som ringer er lyden diegetisk. Dialog er en viktig del av lydbildet, og i 

denne delen skal jeg fokusere på hvordan Skam og Riverdale bruker dialog. 

 

 

Dialog 

 

Dialogen i Riverdale er preget av å være eksessiv eller overdrevet og heightened (altså økt 

eller opphøyet) i likhet med andre aspekter ved serien, ved at den er kraftigere og mer 

dramatisk enn hva dialogen i Skam er. Dette kan man se blant annet når Cheryl i episode 17 

av den andre sesongen sier at «this school is gonna burn», eller når Archie og The Red Circle 

filmer sitt budskap til Black Hood. Den opphøyede dialogen kan være med på å skape 

dramatikk og spenning, i håp om å skape høye seertall. Karakterene i Skam snakker som 

ungdom i Oslo snakker med hverandre, med innslag av dialekter fra andre steder i landet 

(Eva), og handlingen kan sies å være dialogdrevet da det er relasjonene mellom karakterene 
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som er i fokus. Skam tar seg derfor god tid til å gi karakterene spillerom og til å vise hva de 

går gjennom, noe som kan skyldes produksjonskonteksten. NRK ville gi målgruppen verktøy 

til å takle ulike situasjoner (Andem, sitert i Faldalen, 2016) og ved å vise dette gjennom 

karakterene. Skam er også en del av en nordisk tradisjon for realisme og autentisitet (Lysne, 

2016, s. 129-130), som også kommer til uttrykk i dialogen. Produksjonskonteksten til 

Riverdale forsøker på sin side å fenge seerne ved å skape spenning og drama, og siden 

Riverdale-produksjonen i tillegg har mer ressurser har de større mulighet til å fortelle en 

historie drevet av handling.  

 

Nå når jeg har sett nærmere på det stilistiske uttrykket til de to objektene for oppgave, vil jeg 

gå videre ved å se på hvilke sjangerforskjeller det er mellom dem og hvordan 

produksjonskontekst har formet disse ulikhetene.  

 

 

7.2   Sjangerforskjeller 
 

Sjangre er en måte å organisere noe i mindre deler på, med den hensikt å gjøre det enklere å 

finne det man leter etter. Derimot er ikke dette alltid like lett, da alt ikke er like enkelt å 

kategorisere, at sjangre endrer seg og at noen tekster er hybrider/mix av sjangre (Creeber, 

2008, s. 1). For TV-seere betyr sjangertilhørighet mye for hvordan TV-programmer blir 

klassifisert, valgt og hvordan de blir forstått (Turner, 2008, s. 7). Produkter av, særlig de 

kommersielle, mediene blir ofte påvirket av press fra markedet, som dermed er med på å 

forme tekstene (Turner, 2008, s. 7). De stilistiske ulikhetene jeg har tatt for meg kan i stor 

grad komme av at de to seriene tilhører ulike sjangre, selv om begge ligger under 

paraplybetegnelsen tenåringsfjernsyn.  

 

 

7.2.1   Sjangerhybrider 
 

Skam har klare likhetstrekk med realismen som sjanger i sin vektlegging av vanlige 

menneskers liv og av samtiden (Hagen, 2017).  I tillegg har Skam en del likheter med 

sosialrealismen, og Julie Andem har selv trukket fram at serien inneholder trekk fra det 

sosialrealistiske dramaet (sammen med trekk fra situasjonskomedien og såpeoperaen) 
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(Rustad, 2017). Sosialrealismen er en undergruppe av realismen, og har fokus rettet mot 

kollektive anliggender og sosiale relasjoner mellom mennesker (Skei, 2009). Skam må ses 

som en sjangerhybrid.  

 

På samme måte må Riverdale karakteriseres som en sjangerhybrid, da serien er en blanding 

mellom tenåringsdrama, horror og krimmysterie. Samtidig benytter Riverdale seg i stor grad 

av nostalgi, pastisj og metarefleksivitet, noe jeg vil komme tilbake til senere. Riverdale åpner 

med at en karakter (Jason) er forsvunnet, og handlingen er i stor grad formet av dette 

mysteriet. Riverdale føyer seg inn i en tradisjon for amerikansk ungdomsfilm og 

tenåringsfjernsyn hvor det under disse merkelappene ligger mange undersjangre slik som 

eksempelvis horror, musikal, sci-fi, og melodrama, hvor protagonistene er tenåringer og det 

er lagt til temaer som passer denne gruppen for å kunne øke interessen blant den unge 

målgruppen (Lysne, 2016, s. 129). Riverdale stammer fra en økt tendens til sjangerspesifikke 

ungdomsserier i USA, og hvis man ser på hvilke serier som har vært mest populære blant 

denne målgruppen det siste tiåret har man for eksempel The Vampire Diaries, Supernatural 

(The WB/The CW 2005- ), Teen Wolf og Pretty Little Liars. Det kommer i tillegg stadig nye 

tilskudd, slik som Freeforms Shadowhunters (2016- ). Dette er TV-serier som alle i stor grad 

er sjangerspesifikke, men som også tar opp temaer som tenåringer og unge voksne er opptatt 

av og kan kjenne seg igjen i. Så langt har ikke Riverdale inneholdt noen overnaturlige 

elementer slik som mange av de ovennevnte seriene gjør, men ligner dem med tanke på at 

Riverdale tilhører en sjangermix hvor handlingen drives av noe utenom selve karakterene, 

siden den i likhet med Pretty Little Liars har mysterieelementer.  

 

Tendensen til sjangerserier kan stamme fra den litterære verdenen (og senere filmverdenen) 

med bokserier som bøkene om Harry Potter eller The Hunger Games-bøkene. Den første 

boken om Harry Potter av J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher´s Stone, ble gitt 

ut i 1997 og filmen, med samme navn kom i 2001. Både bøkene og filmene var og er svært 

populære og har satt sitt preg på oppveksten til mange av dem som TV-produsentene forsøker 

å nå i dag. Det kan derfor være nærliggende å tro at dette har en sammenheng med bølgen av 

sjangerspesifikke serier de siste årene, siden mystiske og overnaturlige elementer er noe 

målgruppen er vokst opp med og kjenner godt, og mange/de fleste av disse TV-seriene er 

også basert på bøker. Både The Vampire Diaries, Shadowhunters og Pretty Little Liars er for 

eksempel skapt med utgangspunkt i bokserier. Riverdale på sin side er basert på et 

tegneserieunivers, og passer slik sett godt inn i denne rekken av adapsjoner. Skam er til 
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motsetning basert på det norsk ungdom selv har fortalt om hvordan det er å være ung, og 

utarbeidet i et allmennkringkastersystem hvor målet er å utdanne, informere og underholde 

(Enli et al., 2010, s. 29). 

 

 

7.2.2   Selvrefleksivitet og intertekstualitet 
 

Riverdale omfavner det å være en ungdomsserie også på andre måter ved at den som nevnt er 

selvrefleksiv og meta, og i stor grad intertekstuell, noe som samsvarer med Valerie Wee sine 

utsagn om at The CW sin forgjenger, The WB, tok i bruk selvrefleksivitet og intertekstualitet 

i stor grad (2008, s. 52). Robert Stam beskriver refleksivitet slik: «Borrowed from philosophy 

and psychology, reflexivity referred originally to the mind’s capacity to take itself as object – 

for example, Descartes’s cogito ergo sum – but was extended metaphorically to the capacity 

for self-reflexion of a medium or language» (2000, s. 151). 

 

I den bredeste betydningen refererer filmatisk refleksivitet til prosessen hvor filmer (eller 

TV-serier) retter søkelys på for eksempel egen produksjon, eget forfatterskap eller 

intertekstuelle påvirkninger. Realisme and refleksivitet er ikke kun to motsetninger, men 

heller tendenser som kan eksistere i samme tekst. Det vil derfor være varierende grad av både 

refleksivitet og realisme hvor graden varierer fra sjanger til sjanger, og man kan heller ikke 

bare tildele realisme eller refleksivitet en positiv eller negativ verdi (Stam, 2000, s. 152-153).  

 

I Riverdale brukes for eksempel skuespillere som de eldre seerne kan kjenne igjen fra 

tidligere serier og filmer som var populære blant tenåringer og unge voksne til å fylle 

foreldrerollene. Archie sin far spilles av Luke Perry som var med i Beverly Hills, 90210 som 

gikk på Fox fra 1990 til 2000, Lochlyn Munro som spiller Betty sin far kjenner mange 

kanskje igjen fra Charmed (The WB 1998-2006), mens Jugheads far spilt av Skeet Ulrich var 

med i Scream fra 1996. I rollen som Archie sin mor finner man Molly Ringwald fra blant 

annet klassikeren The Breakfast Club fra 1985, og Mädchen Amick i rollen som Betty sin 

mor kjenner mange igjen fra for eksempel kultserien Twin Peaks. Det er også verdt å nevne at 

disse har store roller i serien, de er ikke der kun i bakgrunnen. I motsetning til Skam, hvor 

foreldrene er så å si fraværende, er foreldrene i Riverdale i stor grad delaktig i handlingen og 

tar dermed litt av skjermtiden fra typiske ungdomstemaer og hvordan det oppleves å være 
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ung. Den utstrakte bruken av intertekstualitet og selvrefleksivitet føyer Riverdale inn i 

tradisjonen for dette som man finner i amerikansk tenåringsfiksjon (Wee, 2008, s. 52). 

 

Også i Norden er refleksivitet og intertekstualitet mye brukt i ungdomsfiksjon, eller som 

Lysne skriver: «[…] most Nordic youth films narrate their coming of age plot in a style that 

adds contemporary youth culture references in different measures (especially through music 

and mise-en-scène) to an essentially realist dramatic form» (2016, s. 130). Dette kan man se i 

Skam gjennom blant annet musikkvalgene og ved at karakterene snakker om for eksempel 

andre TV-programmer som Gossip Girl og Paradise Hotel (TV3 2009- ). 

 

 

7.2.3   Handling og spenning vs. relasjoner og realisme 
 

Riverdale er preget av at det er mange cliffhangers, altså en dramatisk slutt, slik at seerne vil 

komme tilbake når neste episode eller neste sesong sendes. Det er også cliffhangers i Skam, 

men på en litt annen måte, og her spiller nok kanskje også publiseringsmåten inn. Skam ble 

publisert stykkevis gjennom uken i videoklipp av ulik lengde, i stedet for ved ett fast 

tidspunkt slik som Riverdale og andre lignende serier.  Man kan på en måte si at Skam består 

av flere mindre cliffhangers gjennom uken som gjør at man ønsker å følge med videre for å 

se hvordan karakterene håndterer ulike situasjoner de havner i. Dette er ganske ulikt 

Riverdale, hvor den første sesongen endte med at faren til Archie, Fred, ble skutt av en 

maskert mann inne på Pop’s Chock’lit Shoppe og det siste man ser er Archie som har Fred i 

fanget mens han forsøker å stoppe blødningen fra skuddsåret. Riverdale bruker mord og 

actionfylt handling på liv og død som en måte å fange seerne i en kommersiell konkurranse 

med andre TV-nettverk, noe Skam ikke har behov for å gjøre på samme måte siden NRK er 

lisensfinansiert og arbeider ut i fra et oppdrag om å levere bredt og godt medieinnhold til alle 

deler av befolkningen (NRK, 2009a), og hvor fokuset heller ligger på å tilby befolkningen 

innhold som gir informasjon, kunnskap og verdier (Syvertsen, 1999, s. 9-10). 

 

Som en del av spenningskurven i serien er karakterene i Riverdale også mer tilbøyelige til å 

lyve eller til å unngå å fortelle hele sannheten til hverandre enn rollefigurene i Skam. 

Lyvingen kan være frustrerende for seerne, men for serieskaperne kan det være et av 

virkemidlene de bruker for å holde seerne på pinebenken og spenningsnivået oppe slik at de 
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på denne måten får dem til å vende tilbake igjen neste episode. For kommersielle TV-

selskaper er seertall ofte av avgjørende betydning for om serieskaperne får produsere mer av 

en serie eller ikke, og Les Brown sammenligner det med en kamp eller et spill, hvor « [...] 

programs must be eliminated that do not perform adequately for the team, either by not 

holding up their assigned positions or by not performing at the economic requirements» 

(1974, s. 94).  

 

Skam er blitt hyllet for å være realistisk, og ifølge Anders Lysne vil realistiske filmer, i likhet 

med mange klassiske sjangerfilmer, tematisk ofte handle om psykologiske konflikter eller 

sosiale problemer. Forskjellen ligger i at i den realistiske tradisjonen som Norden er en del av 

er disse temaene det viktigste i historiefortellingen, og former både form og stil (2016, s. 

134). Jeg vil påstå at dette beskriver mange av ulikhetene mellom Skam og Riverdale. Mens 

NRK gjennom Skam setter ungdommenes indre konflikter og problemene de har seg i 

mellom i forsetet, blir dette liggende som et bakteppe i Riverdale sin fremstilling av 

opplevelsen av å være ung. Derimot fins det samtidig emosjonell realisme hvor det som blir 

sett på som ekte eller realistisk ikke er kunnskap om verden men en subjektiv erfaring av 

verden (Ang, 1985, s. 45), som kommer til uttrykk i både Skam og Riverdale, og ifølge Jason 

Mittel vil ikke TV-realisme bety en fullstendig representasjon av verden: 

Televisual realism is not a marker of accurate representation of the real 
world, but rather an attempt to render the world in a way that creates the 
representational illusion of accuracy – a programme is seen as realist when 
it feels authentic, even though no media text actually comes close to actual 
accurate representation of the truly complex world. (2013, s. 50-51) 

	  
	  
7.2.4   Kulturelle forskjeller 
 

Mellom ungdom oppvokst i Norge og ungdom fra USA finnes det mange kulturforskjeller. I 

USA er det en utpreget high school-kultur hvor det er stort fokus på at elevene skal engasjere 

seg i organisert aktivitet som sport eller kor. Norge har ikke dette fokuset, og ungdommene 

på videregående detter i denne alderen ofte ut av de organiserte aktivitetene de tidligere har 

vært med på. Den amerikanske ungdomskulturen er blitt skildret i mange filmer og TV-serier, 

noe som har vært med på å bygge opp denne kulturen og vise den fram til andre deler av 

verden, og gjennom Riverdale blir man presentert den typiske high school-hverdagen med 

stereotypier som sportsidiotene, nabojenta og de som står utenfor, slik man kjenner igjen fra 
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annen amerikansk ungdomsfiksjon. Skam viser hverdagen til norske videregåendeelever, 

hvilke omveltninger denne livsfasen fører med seg av fester, hybelliv og skolearbeid. Mye av 

handlingen spinner rundt forberedelsene til russefeiringen, som er et særegent norsk fenomen 

mange ungdommer er opptatt av. Man kan se visse intertekstuelle referanser til amerikansk 

ungdomsfiksjon i Skam, gjennom for eksempel scenene ved skapene i skolekorridoren som 

man ofte ser i filmer og TV-serier fra USA. Skam gir norske ungdommer kulturell nærhet og 

realisme, i tråd med NRK sitt allmennkringkasteroppdrag, mens Riverdale, tross den til tider 

voldsomme handlingen, gir amerikansk ungdom en form for kulturell nærhet.  

 

 

7.3   Oppsummering 
 

I dette kapittelet har jeg sett på det stilistiske uttrykket til Skam og Riverdale, hvor jeg har sett 

på blant annet mise-en-scene og lydbruk. Seriene skiller seg fra hverandre ganske mye når 

det gjelder stil, og dette gir seriene ulike uttrykk. Dette er også med på å forme hvordan de 

fremstiller opplevelsen av å være ung. Jeg har også sett på hvilke sjangerforskjeller det er 

mellom seriene. 

 

Estetisk sett legger Skam seg opp mot tradisjonen innen nordisk ungdomsfilm om å være 

autentisk og være preget av å kunne kjenne seg igjen (Lysne, 2016, s. 134). Det ser ekte og 

virkelighetsnært ut, og dette er noe som faktisk kan skje seerne eller som de kanskje allerede 

har opplevd. Skam bruker en lyssetting som virker naturlig, dialogen er tett opp mot hvordan 

unge i Oslo snakker, og karakterene bruker klær som er vanlige å se i skolegårder rundt om i 

landet.  

 

Blandingen av komedie, såpeopera, og sosialrealisme gir Skam en unik mulighet til å fenge 

flere ulike mennesketyper. Riverdale er en blanding av tenåringsdrama og mysterie, og har en 

helt annen stil en Skam. Dette gjør seg for eksempel også gjeldende når det kommer til 

handling som er preget av sjangerne seriene tilhører. Mens man i Skam får presentert 

hverdagsproblemer for norske videregåendeelever, er det i Riverdale et drapsmysterie som 

må løses i første rekke og så kommer de andre problemene i tillegg.  

 

 



	  84	  

8  Avslutning 
 

Avslutningsvis vil jeg først komme med en oppsummering av oppgaven: hva den handler om, 

hva som er gjort og hvilke valg som er tatt. Deretter vil jeg presentere det jeg regner som 

mine hovedfunn, før jeg vil konkludere i henhold til oppgavens forskningsspørsmål. Til slutt 

vil jeg diskutere litt hva som kunne vært gjort annerledes og hva det eventuelt kan være 

interessant å forske videre på.   

 

 

8.1   Oppsummering av oppgaven 
 

I introduksjonskapittelet gjorde jeg rede for hva jeg ville forske på og hvilket 

forskningsspørsmål jeg hadde kommet frem til. Forskningsspørsmålet lød slik: 

 

Hvordan fremstilles opplevelsen av å være ung i dag, med utgangspunkt i Thomas Ziehes 

teori, i de to ungdomsseriene Skam og Riverdale som er produkt av to ulike 

produksjonssystemer? 

 

Da jeg startet å arbeide med denne oppgaven var det Skam som var utgangspunktet og 

inspirasjonen, mens Riverdale ble tatt med som sammenligningsgrunnlag på grunn av at den 

er en av de mest populære tenåringsseriene på nåværende tidspunkt, at den handler om 

ungdom i samme aldersgruppe som Skam, og at den er ganske ulik Skam på mange punkter. 

Mens Skam er blitt hyllet for sin realistiske fremtoning, bærer Riverdale tydelige preg av å 

tilhøre en tradisjon som er preget av sjangerfokus og seertall. Min hypotese var at 

fremstillingen av opplevelsen av å være ung i dag i de to seriene er formet av de ulike 

produksjonskontekstene de er produsert i.  

 

For å kunne svare på forskningsspørsmålet, valgte jeg å ta utgangspunkt i den tyske 

pedagogen Thomas Ziehes teorier om å være ung og hvordan unge mennesker håndterer det 

moderne samfunn. Hans teorier utgjorde også grunnlaget for min forståelse av «opplevelsen 

av å være ung i dag». Ziehe har begreper som forklarer hvordan unge mennesker orienterer 

seg i en verden som hele tiden er i endring og hvor man stadig tidligere i livet får innsikt i de 
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voksnes erfaringsverden. Disse perspektivene og orienteringsmetodene har jeg brukt til å 

undersøke hvordan opplevelsen av å være ung fremstilles i Skam og Riverdale. For å kunne 

sette de to TV-seriene i en historisk kontekst har jeg også gjort rede for utviklingen av 

ungdomsfiksjon, en utvikling som også er formet av de kulturelle endringene i samfunnet 

som Thomas Ziehe (referert i Fornäs, 1993, s. 8-9) mener preger unge mennesker i dagens 

samfunn. Det jeg ved å bruke Skam og Riverdale som objekter egentlig har undersøkt er 

produksjonskontekstene til disse to TV-seriene. Derfor så jeg det som nødvendig å ha med et 

eget kapittel om henholdsvis allmennkringkasting og amerikansk TV-industri.  Som 

allmennkringkaster har NRK et særskilt samfunnsoppdrag som former de programmene de 

lager, og dermed også Skam. Riverdale kommer fra den amerikanske TV-industrien og er 

formet av blant annet konkurranse og sjangerfokus.  

 

Metodevalget falt på å utføre en komparativ tekstanalyse av de to seriene, hvor jeg så på både 

narrativ og stiluttrykk, og analysen ble utført i to deler. Først tre kapitler (4, 5 og 6) med en 

narrativ inngangsvinkel basert på Ziehes teori, hvor jeg så på hvordan ulike temaer er blitt 

behandlet, hva karakterene foretar seg og hvordan dette kommer til uttrykk. Deretter så jeg i 

kapittel 7 nærmere på hvordan fremstillingen av opplevelsen av å være ung henger sammen 

med produksjonskonteksten og hvilke stilistiske ulikheter produksjonskontekstene har gitt.  

 

 

8.2   Hovedfunn 
 

Gjennom analysearbeidet gjorde jeg noen funn, og jeg vil nå presentere det jeg mener er mine 

hovedfunn ut i fra analysen av Skam og Riverdale. Disse funnene vil jeg etter hvert trekke en 

konklusjon ut av for å svare på problemstillingen. Mine hovedfunn i analysen er som følger: 

 

•   Temaer som identitet, relasjoner og prestasjonspress, som er typiske for 

tenåringsserier, blir behandlet i både Skam og Riverdale. Forskjellen kommer til 

uttrykk ved at i Skam er relasjonene mellom karakterene og karakterenes indre reise 

(identitet etc.) hovedhistorien, mens i Riverdale fungerer disse temaene som et 

bakteppe for fortellingen på grunn av at i Riverdale-universet er det mysterier på liv 

og død som må løses. Likevel har rollefigurene ofte ganske like reaksjonsmønstre ved 
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at de søker sammen i nære relasjoner, forsøker å finne en overordnet mening med 

tilværelsen eller ved at de i ulik grad tester egne grenser.  

•   Riverdale sin verden er mer overdreven og dramatisk i både stilistisk uttrykk og i 

innhold, noe som kan være med på å forsterke de mellommenneskelige relasjonene 

mellom karakterene og hva de opplever, selv om dette kommer i bakre rekke i 

fortellingen. Samtidig kan den overdrevne stilen og innholdet skape en distanse til 

seerne ved at serien tydelig er fiksjon.  

 

 

8.3   Forskningsbidrag, begrensninger og videre forskning 
 

Avslutningsvis må jeg nevne litt om oppgavens begrensninger, hvilket bidrag den har til 

forskningsfeltet, samt komme med noen forslag til hva som eventuelt kan forskes videre på.  

 

I utgangspunktet skulle oppgaven kun se på Skam, og jeg kunne fortsatt å gå den veien og på 

den måten gått nærmere inn i Skam. Det at det var dette som var utgangspunktet mitt har nok 

også ført til at det er litt mer om Skam enn om Riverdale i oppgaven, selv om jeg har forsøkt 

å vekte seriene likt. Oppgavens omfang og tidsbegrensning har nok ført til at jeg ikke har fått 

belyst alle de aspektene ved Skam og Riverdale jeg mener er interessante å forske på. Siden 

oppgaven består av et lite utvalg med kun to objekter kan ikke funnene sies å være 

representative i mer generell forstand. Bidraget til feltet denne oppgaven gir er derfor innsikt 

i et tema det ikke er forsket noe særlig på tidligere, nemlig hvordan en opplevelse blir 

representert. 

 

Siden tenåringsserie-feltet fremdeles er relativt uutforsket sammenlignet med andre felt 

innenfor fjernsynsforskningen vil det være flere ting man kan undersøke videre. Det er for 

eksempel flere masteroppgaver som bruker Skam som objekt på vei, noe som er spennende. 

Hvis man skulle forsket videre på noen av aspektene jeg har dratt frem i denne besvarelsen så 

tror jeg at det kunne vært interessant å se mer på fremstillingen av jenter og tatt i bruk en mer 

feministisk tilnærming, for eksempel ved å analysere hvordan jenter fremstilles ulikt i Norge 

versus i USA, og hvilken påvirkning dette kan ha på den unge målgruppen. Filmer og TV-

serier om og for tenåringsjenter har ofte handlet om overgangen fra jente til kvinne via 

heterofile romanser. Det er derimot en stadig økende trend, særlig i Norden, hvor fiksjon for 
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denne målgruppen tar opp feministiske temaer, som hvordan jenter trenger å utvikle selvtillit, 

selvsikkerhet, og selvrespekt, uavhengig av gutter (Kearney, 2002, s. 125; Lysne, 2016, s. 

136), noe man har et godt eksempel på i Skams første sesong. 

 

Oppgaven har vært metodisk forankret i tekstanalyse, så et annet forslag til videre studier 

kunne jo være å ta i bruk andre metoder på lignende problemstillinger, eksempelvis 

fanstudier gjennom intervjuer eller spørreundersøkelser av seere. Samtidig er det er også en 

mulighet å se på ulikheter mellom Norge og USA med andre objekter eller andre sjangre. 

 

 

8.4   Konklusjon 
 

Med bakgrunn i analysen og mine hovedfunn vil jeg forsøke å konkludere i henhold til 

oppgavens forskningsspørsmål, som jeg stilte i begynnelsen av denne oppgaven, om hvordan 

Skam og Riverdale fremstiller opplevelsen av å være ung i dag. Hypotesen min var at seriene 

tar for seg mange av de samme temaene, men at fremstillingen av hvordan det oppleves å 

være ung i dag vil være forskjellig og henge sammen med hvilken produksjonskontekst 

seriene er produsert i. 

 

Det første jeg vil si er at konteksten til de to seriene er den samme med tanke på at de er 

produsert delvis i samme tidsrom, og dermed er et resultat av den samme samtiden. Jeg vil 

derimot hevde at det at de er skapt i to ulike land og i to ulike produksjonssystemer fører med 

seg at de på litt ulikt vis fremstiller opplevelsen av å være ung i dag.  Produksjonskonteksten, 

allmennkringkaster og amerikansk TV-industri, har formet henholdsvis Skam og Riverdale i 

både det stilistiske uttrykket og i hvordan opplevelsen av å være ung representeres i de to 

seriene.  

 

Både Skam og Riverdale tar opp temaer som er universelle, men Riverdale gjør dette på et 

helt annet formspråk enn det Skam gjorde. Det at for eksempel mange av temaene som har 

hovedfokus i Skam, blir bakteppet i Riverdale skyldes nok at de stammer fra ulike tradisjoner 

og kommer fra ulike produksjonskontekster. I tillegg er Riverdale bygget på en tegneserie og 

bærer preg av dette, mens Skam på sin side er basert på intervjuer med norske ungdommer. 

Mens det i Skam er relasjoner som står i fokus for handlingen og hvordan forholdene utvikler 
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seg mellom karakterene som driver handlingen fremover, er Riverdale derimot mer fokusert 

på de hendelsene som foregår i byen og det er dette som fører historien videre. Begge seriene 

fremstiller opplevelsen av å være ung i dag, men de gjør det på ulik måte. 
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