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Sammendrag 
 

Lenge har det i norske tv-serier og filmer vært lite eksempler på mangfold og diversitet. Med 

introduksjonen av tv-serien SKAM endret dette seg. Fremstillingen av ungdommer ved 

Hartvig Nissen Videregående skole i Oslo ønsket nordmenn velkommen inn i den intime 

sfæren til karakterene Noora, Isak og Sana i sine respektive sesonger. Gjennom dem fikk vi et 

innblikk i hvordan det var å være forelsket, homofil og muslim i Norge  

Denne oppgaven tar for seg hvordan avisene VG, Dagbladet, NRK og Vårt Land Framet 

karakterene og innholdet fra serien ut til offentligheten. Ved å bruke Framing som analytisk 

verktøy sammen med diskursivteori analyser oppgaven hva som vektlegges i møte med 

mangfold av representasjon hos avisene. Oppgaven trekker også videre på teorier om 

homonasjonalisme, postkolonial feminisme og agendasetting. Analysen viser til hvordan det 

er tre hovedframinger som avisene opererer under; Suksessframing, Kjærlighetsframingen og 

Representasjonsframingen. Innad i disse tre framingene ser analysen nærmere på feminisme, 

homofili og religion hvor disse er en sentral del av fokuset på karakterene fra avisene.  

Suksessframingen sentrale poeng baserer seg på avisene sine fremstilling av tematikk og 

realisme i serien som særdeles viktig. Analysen trekker frem parforhold og overgrepstematikk 

fra sesong to og hvordan de la grunnmuren for dekningen av serien videre. 

Kjærlighetsframingen på sin side er en videreutvikling av hvordan hver sesong har sine 

relasjoner og at avisene dekker disse ulikt. Framingen av kjærligheten viser tendenser til en 

normalisering av homofili, men at det i møte med feminisme og islam er mange kritiske 

spørsmål fra avisene. Representasjonsframingen vektlegger betydningen av karakterene fra 

SKAM. Noora som feminist, Isak som homofil og Sana som muslim. Feministiske 

diskusjoner brytes ned til en definisjonskamp gjennom dekningen av Noora. Hvor Sana 

fortsatt ser ut til å ikke bli inkludert på grunn av sitt religiøse ståsted. Homofili som 

representasjon fremstår som svært godt mottatt, men analysen vil argumentere for at det her er 

en skjult normativ forståelse. Sana og hennes muslimske tro blir i møte med konseptet 

hooking plassert i hva analysen mener er en målestokk på hennes norske tilhørighet. Hvor 

Sana ved å velge å ikke hooke bryter med en vestlig forståelse av seksuell frigjørelse.  
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Abstract 
 

For a long time there have been few cases of diversity in Norwegian tv and film products. 

With the introduction of SKAM that changed. While giving Norwegians a glimpse into the 

life of teenagers it also expanded the borders of diversity with representation of Muslim, gay 

and feminist characters. Through Noora, Isak and Sana we learned how it was to be young in 

a Norwegian cultural setting. 

This thesis offers a critical view of how the Norwegian newspapers; VG, Dagbladet, NRK 

and Vårt Land frame SKAM. The main purpose is to see how these newspapers reshape the 

content of SKAM and affect the public discourse. While Framing and Discourse are the main 

theoretical tools, the thesis will also draw on works from academic fields such as post-

colonial feminism, homonationalism and agenda setting. The analytical work in the 

discussion detects three main Framings. These are defined as the Success-Frame, the Love-

Frame and the Representation-Frame. Included in these are also the three main aspects that 

affects all three framings; religion, sexuality and feminism.   

The Success-Framing mainly deals with the focus newspapers have surrounding SKAMs 

popularity and the growth of fandom in Norway and abroad. It also includes a closer look at 

how SKAMs publication trough a multimedia platform gave a realistic view of Norwegian 

youth culture and how SKAMs themes was acknowledged as important. Love-Framing 

focuses on how love seems to be understood differently depending on which character the 

newspaper discusses. Love and sexuality is ever present in SKAM but is also affected by 

aspects like religion and sexuality. Lastly the Representation-Framing gives us a look at how 

the newspapers interpret the characters and what questions they Frame as important. Here 

Noora stands as the feminist that has to balance her position as a role model. Isak on the other 

hand is celebrated as perfect example of a lonely homosexual boy who finds himself through 

love. Lastly Sana is placed between her Islamic faith and a largely secularized Norwegian 

culture.       
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Forord 
 

29. November 2018 

Å være normal, en av alle andre, er kanskje en av de vanligste drømmene til de som befinner 

seg på utsiden. Lenge trodde jeg at det var noe dumt å stå utenfor, men uten den erfaringen 

hadde jeg aldri fått ideen til oppgaven eller kunne sett perspektiver som ble med på å forme 

resultatet. Nå er oppgaven ferdig og jeg sitter med en undring over hvor veien går videre. Det 

er derfor viktig å si noe om hvordan oppgaven ble til. For å se hvor veien går videre må en 

først se hvor en har vært. 

Som med Isak har jeg lurt på om jeg er alene om å føle det jeg føler, men har gjennom studier 

og organisasjonslivet innsett at det ikke er tilfelle. I løpet av denne perioden har jeg jobbet 

med mennesker som tilhører mange ulike grupper, som fellesnevner har de alle vært en del av 

ulike minoriteter. Det er derfor ikke overraskende at representasjon er en sentral del av den 

ferdige oppgaven. Det har vært en prosess å komme hit og mye har forandret seg fra den 

originale ideen. Det som begynte med stor fasinasjon for hvordan minoriteter blir satt opp mot 

hverandre er nå en del av et større bilde. Mitt håp er at oppgaven nå er med på å gi noen 

perspektiver som kan være til hjelp i forståelsen av minoriteter. Det viser seg at å stå utenfor å 

se inn ikke alltid er så dumt.  

Det er har ikke alltid vært slik at familie og venner har forstått mine valg og utfordringer. Det 

har ikke alltid jeg heller. Allikevel står jeg her i dag med en ferdig masteroppgave. Derfor vil 

jeg spesielt takke Elin Ophus for et trygt sted å skrive når oppgaven føltes uoverkommelig. 

Tusen hjertelig takk til Mona Abdel-Fadil og Gry Rustad for veiledning og tålmodighet. Jeg 

vil også takke Julia, Marianne, Mona og Sissel for gjennomlesning og konstruktiv kritikk der 

det trengtes. Tilslutt vil jeg også rekke en stor takk til informantene som ga meg et innblikk i 

sitt arbeid.  

Tiden er inne for å si takk og farvel til hva som enkelt kan beskrives som en lang reise.  

Ingen går alene, og det har ikke jeg gjort heller.  
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1 Introduksjon  

 

1: Noora, Isak og Sana. Foto: http://biiinge.konbini.com/series/lettre-amour-skam/ 

 

I løpet av høsten 2015 lanserte NRK tv serien SKAM. Serien rettet seg mot jenter i alderen 16 

år og var i følge serieskaperen Julie Andem ment til å vise hvordan livet som tenåringsjente 

kunne være utfordrende og komplisert, men også vakkert og givende. Samtidig skulle serien 

være med på å gi ungdommen nye perspektiv og kanskje en ide om hvordan de selv skulle 

løse de problemene sto ovenfor. I løpet av sesong en og i starten av sesong to opplevde serien 

en vekst som overgikk forventingene og suksessen fortsatte til sesong fire med en topp i 

sesong tre. Fra å være en serie som fokuserte på jenter i alderen av 16 år, gikk serien over til å 

fenge alle aldersgrupper og plasserte seg godt i ulike medier og rundt kaffekoppen i 

lunsjpausene ellers i landet (Sundet, 2017b) I dag er serien solgt til USA og flere europeiske 

land. Sommeren 2018 var startskuddet for SKAM Austin hvor Julie Andem var med å 

produsere. Her kom Eva, Noora, Isak og Sana tilbake i nye former, men med det samme 

plottet. Italia og Frankrike startet også sine egne sesonger i 2018. SKAM som fenomenet har 

vært med på å starte en bølge av en fornyet interesse om ungdom og medmenneskelige 

utfordringer. At serien skulle bli så stort var ikke tydelig i starten av sesong en, men oppdaget 

snart at kjærlighet, samfunnsspørsmål og usikkerhet var et perfekt sted å undersøke hvordan 

det var å være ung.  

http://biiinge.konbini.com/series/lettre-amour-skam/
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Det er mange grunner til å se på SKAM sin suksess i Norge og i utlandet, blant annet måten 

serien tar opp vanskelig tematikk omkring ungdomsliv. Denne oppgaven vil se på hvordan 

serien påvirket avisene og fremstillingen de ga av SKAM med hovedfokus på karakterene 

Noora, Isak og Sana. Målet med oppgaven er å kunne være med på å belyse hvordan SKAM, 

som i ettertid kan sies å være et friskt pust i fremstillingen av ungdom ble videreført av 

avismediene. Oppgavens datamateriale er nyhetsartikler og intervju med journalister basert på 

undersøkelser om hvordan avisene NRK, VG, Dagbladet og Vårt Land videreutvikler 

agendaen som SKAM satte lys på i perioden høsten 2015 til våren 2016. Ved å tolke hvordan 

avisene framer serien gjennom hva de fokuserer på og legger vekt på vil oppgaven kunne vise 

hva avisene vektlegger og putter frem på dagsorden. Før det vil oppgaven se nærmere på 

SKAM som fenomen og forklare hva serien handlet om og hvordan serien etablerte seg med 

nye måter å fortelle historier på gjennom et multimedial media.  

Oppgaven er videre basert på Framing som analytisk verktøy og Framing er også selve 

kjernen i problemstillingen: Hvordan frames TV-serien SKAM i Norske aviser?  

To Frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient 
in a communicating text [...]The power of framing and how it operates (is) by 
selecting highlighting some features of reality while omitting others. (Entman, 1993, s. 
52-53) 

Framing definerer hvordan avisene ser på SKAM-serien og er med på å styre hvordan de 

velger å fokusere på serien.  

Oppgaven fokuserer på tre gjentagende framinger i avismediene som er hovedframingene til 

analysen. Dette er: NRK med en suksesshistorie, Alt for kjærligheten og Fra fiksjon til 

representasjon. Suksessframingen vil fokusere på hvordan avisene legger frem SKAM som en 

suksess. Kjærlighetsframingen tar for seg hvordan kjærlighet som en framing både påvirker 

og endrer seg i møte med karakterene Noora, Isak og Sana. Representasjonsframingen på sin 

side legger vekt på hvordan avisene ser på representasjonen som karakterene kan sies å 

tilhøre. Gjennom disse tre framingene er det også tre aspekter som går igjen. Disse aspektene 

baseres seg på spørsmål og undersøkelse av religion, seksualitet og feminisme. Disse tre 

aspektene er kjernen i undersøkelsen av de tre definerte hovedframingene. Det vil si at i 

hovedframingen er store deler av hvordan avisene velger å frame SKAM basert på hvordan 

avisene forholder seg til nettopp seksualitet, religion og feminisme. Dette er også er stor del 

av kjernen til sesong to, tre og fire av SKAM. Derfor har jeg valgt å legge frem disse som en 

del av bakgrunn kapitelet for oppgaven. 
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Framing står ikke alene i oppgaven som teori. På bakgrunn av de to underspørsmålene 

oppgaven stiller er Diskursteori fruktbart som inngangsportal til et mer kritisk blikk på 

avisene sine framinger. Spørsmålene er formulert således: 

 Hva slags diskusjoner skapte framingene om SKAM?  

Hvilke diskurser kan disse diskusjonene om SKAM plasseres i? 

Hvor Framing brukes for å legge frem betydningen av artiklene er formålet med å bruke 

Diskursteori å vise til hvordan betydningen styrer hvordan vi forstår teksten og i hvilken 

kontekst framingene oppstår. Diskursteori kan i sin enkleste form forstås som «En bestemt 

måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på» (Jørgensen & Phillips, 1999, 

s. 9). Denne virkelighetsforståelsen sett i lys av andre teorier er med på å vise til utfordringene 

med de framingene som kommer til syne i oppgaven. Dette baseres seg igjen på spørsmål om 

seksualitet, religion og feminisme. 

På grunn av disse spørsmålene vil bakgrunns kapitelet rette seg mot de mest sentrale 

spørsmålene som kommer til synet i lesningen av de tre hovedframingene gjennom avisene. 

Homofili og representasjon som tema til seksualitet tar for seg representasjon av homofile 

karakterer på tv med eksempler fra både norske og utenlandske eksempler. Hvor det gradvis 

har blitt flere representasjoner, men hvordan det i norske kontekst har til nå vært noe 

mangelfullt. Samtidig legger oppgaven frem et historisk perspektiv på hvordan homokampen 

om inngang til samfunnet har vært preget av HIV-epidemien og indre uoverstemmelser om 

hvordan kampen skal kjempes. Her med henvising til normativ forståelse av seksualitet (Puar, 

2007 , s. 9-10). Begrunnelsen for å ta dette med er basert på å gi en bredere forståelse av 

representasjonen av Isak som en homofil karakter og hvorfor det i løpet av sesong tre hvor 

han er hovedkarakter er en konflikt mellom han og Sana som er en representant for islam.  

Deretter vil fokuset være på islam og representasjon ved å legge frem hovedtrekkene om 

muslimsk representasjon i norske tv-serier og filmer, samt hvordan islam og forståelsen av 

religionen har endret seg siden 9/11 (Pereira, 2014; Abu‐Lughod, 2002). For å forstå hvordan 

Sana frames gjennom hovedframingen må oppgaven legge frem den allerede etablerte 

framingen om islam og muslimer. Her trekkes teorien om homonasjonalisme inn og som får 

et nærmere fokus i analysekapitelet som omhandler en binærplassering av homofili og islam 

(Puar, 2007 , s. 9-10). Hovedpunktet her er hvordan islam plasseres som konsekvent 

homofobisk og homofili som antatt sekulært.  
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Tilslutt er det feminismen og den historiske utviklingen av ideologien. En vanlig forståelse av 

feminismens historie defineres som feministiske bølger og er preget ulike formål (Pileberg, 

2018; Holst, 2009). Gjennom fremstillingen av de ulike feministiske forståelsene som har 

etablerte seg som en forklaring på utfordringene Noora møter gjennom hovedframingene. 

Spesifikt definisjonsdiskusjonen som oppstår når to ulike feministiske retninger møtes og 

utfordringene Noora som karakter møter i den offentlige diskusjonen rundt hennes forelskelse 

i William, som gjennom tolkningen framingen inntar posisjonen som det motsatte av 

feminisme 

SKAM serien har skapt bølger som har slått utover landegrensene og fortjener både en hyllest 

og et kritisk blikk. Serien har utvidet representasjon som tidligere ikke har vært vist på norsk 

TV, men har også videreført problemer som allerede eksisterer i samfunnet. Noora, Isak og 

Sana har alle et nytt perspektiv å fremme i sine sesonger og de er med på å åpne en ny måte å 

forstå sosiale utfordringer og problemområder. Noora med sitt feministiske ståsted i en 

diskusjon om hva feminisme er som til tider kan best beskrives som svært tåkete og 

uoversiktlig. Isak som fremstår usikker og trangsynt, men som egentlig bærer preg av å hele 

tiden måtte vurdere seg selv opp mot samfunnets forståelse av normer. Hans kamp om å finne 

seg selv er både problematisk og ny på norsk tv, og sammen med Sana er han med på 

representerer en minoritet. Sana balanserer tro og miljø og er tidlig ute med å sette ned 

rammene for hvem hun vil være i møte med forventingene. Både i serien og i møte med 

avisene hvor det er klare tegn på at det forventes at hun tar et standpunkt. Alle tre er med på å 

belyse noe i fra et perspektiv som ikke kan sies å ha vært gjort tidligere. Nettopp derfor er det 

viktig å se på responsen fra avisene for å belyse både virkningene og konsekvensene når 

handlingen fra serien går over i den offentlige diskusjonen.  
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2 Bakgrunn 
 

For å kunne se nærmere på avisene sin dekning av SKAM vil oppgaven først legge frem hva 

den anser som bakteppe for serien og for studiet i seg selv. Denne oppgaven vil undersøke 

hvordan avisene NRK, VG, Dagbladet og Vårt Land videreutvikler noen av de agendaene 

som SKAM satte frem på dagsorden i perioden høsten 2015 til våren 2016. Undersøkelsene 

av avisartiklene i denne perioden fokuserer på sesong to til fire av TV-serien SKAM. Totalt 

fokuserer analysen på 42 artikler utgitt i denne perioden. Disse har blitt analysert med hjelp av 

framing som analytisk verktøy. Fra de første undersøkelsene ble det snart klart at tre 

hovedframinger var fremtredende i hvordan avisene framer SKAM. De er SKAM som en 

suksesshistorie, Alt for kjærligheten og Fra fiksjon til representasjon. Disse tre framingene 

vektlegger sine egne problemer og utfordringer og for å kunne svare på hvordan en skal forstå 

hvordan disse framingene eksisterer og fungerer er det nødvending med en gjennomgang av 

flere aspekter ved studiet. Her vil oppgaven legge frem hva som er hensiktsmessig å vite for å 

kunne forstå problematiseringen av de tre hovedframingene. 

 

2.1 Fenomenet SKAM 
 

Med tanke på innhold og narrativ sentrerer SKAM seg rundt perspektivet til en hovedkarakter 

i hver sesong. I tilknytning til dette studiet er det her snakk om karakterene Noora, Isak og 

Sana fra hver sin sesong. Alle karakterene er knyttet til SKAM-universet og spiller biroller i 

sesongene de ikke er hovedkarakter (Jørgensen K. K., 2016). SKAM binder disse karakterene 

sammen med melodramatiske trekk i en dokumentarisk stil hvor fokuset er på hvordan disse 

karakterene takler og løser mellommenneskelige relasjoner og konflikter i hverdagen ved 

Hartvig Nissen Videregående skole. Serien følger tidslinjen til skolen og hver karakter har 

hovedrollen i et semester fra de starter første året (Sundet, 2017b). 

Stilmessig baseres serien seg sterkt på en multimedial fortelling hvor vi som tilskuere har 

tilgang på flere plattformer i fortellingen. Hovedhistorien fortelles gjennom daglige til noen 
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ganger annenhver dag med klipp i en dokumentarisk stil hvor en får muligheten til å se 

karakterene interagere med hverandre gjennom meldinger og bilder. I slutten av uken blir alle 

klippene satt sammen og kringkastet som en episode på NRK (Sundet, 2017b). Formålet med 

denne nye fortellerstilen var å nå ut til den spesifikke målgruppen jenter 16 år som NRK 

ønsket å få tilbake som seergruppe. Selve serien baserer seg på nøye undersøkelser av nettopp 

denne målgruppen for å kartlegge hvordan NRK skulle fortelle historien de ønsket på en 

autentisk og oppriktig måte (Magnus, 2016, s. 33). Sentralt for hvordan historien fortelles i 

SKAM er nettopp hvordan serien tar i bruk flere medier for å fortelle. Dette bidrar også til at 

tilskuerne lettere knytter seg til karakterene for på den måten å kunne fremstille SKAM som 

noe ekte (Sundet, 2017b). Videre er det et poeng hvordan SKAM bruker flere medier også 

reflekterer hvordan ungdom selv bruker media og sosiale plattformer og på den måten også er 

med på å gjøre serien mer realistisk for målgruppen den retter seg mot (Rustad & Krüger, 

2017, s. 2) 

En kan beskrive serien som en fortelling om «Fra ung til voksen» hvor det er representasjon 

av hvordan ungdom håndterer sosiale utfordringer. Målet var å la tilknytningen til karakterene 

gi publikum, her mer spesifikt målgruppen, mulighet til å føle og se hvordan de kunne selv 

forholde seg til andre. På den måten skulle SKAM være et verktøy for ungdom og samtidig gi 

en plattform hvor de kunne diskutere handlingen som forgikk i serien. En av de mange 

styrkene til SKAM var nettopp seriens evne til å få folk til å føle gjennom den nærgående og 

intime fortellingen om hovedkarakterene (Sundet, 2017b). SKAMs fokus på tenåringsgruppen 

og bruken av multimediale plattformer skaper et digitalt rom som gir muligheten til å 

konstruere egen identitet og en plass for lærdom gjennom et narrativ som både er realistisk og 

nærliggende i samtid (Rustad & Krüger, 2017, s. 3) 

SKAM er basert på en hovedkarakter per sesong. Av de som har vært hovedkarakter har vi 

Eva (sesong 1), Noora (sesong 2) Isak (sesong 3) og til slutt Sana (sesong 4). Oppgaven 

fokuserer på de tre siste hovedkarakterene, Noora, Isak og Sana. Det er disse karakterene som 

var med på å definere SKAM og drev serien videre (Sundet, 2017b). Selv om det må nevnes 

at det var ulike størrelser på mediedekningen av dem. Hver karakter ga et nytt aspekt av 

relasjoner og følelser vi som publikum kunne være med på å observere. Noora sin sesong 

omhandler i hovedsak hvordan hun må omdefinere seg selv og sine prinsipper når hun 

forelsker seg i William, som ble beskrevet som «fuckboy» i serien og skolens «badboy» av 

offentligheten. I tillegg til dette opplever Noora utfordringer med en fest hvor hun blir utsatt 
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for et overgrep. Isak sin sesong bygger på hint fra de to forgående sesongene om at han 

muligens er homofil. I hans sesong følger vi han når han forelsker seg i Even og må starte på 

prosessen med å tørre å stå for sin legning, hvor han selv er fordomsfull. Tilslutt er det Sana i 

sesong fire. Hun, som Isak, har vært en del av rollebesetningen tidligere og hadde store 

forventninger til sin sesong. Som troende muslim beskrives hun med en fot i norsk kultur og 

en fot i muslimsk kultur. Det er balansen mellom venner, alkohol og familie som preger 

hennes sesong (Sundet, 2017b) 

 

2.2 Fremstilling av homofili, islam og feminisme 
 

Isak og Sana fra sesong tre og fire representerer to minoriteter i det norske samfunnet. 

Samtidig er det også deres tilhørighet til disse som definerer deres respektive sesonger. I 

tillegg til å vise til minoritetskonteksten med både homofili og forståelse av islam vil 

oppgaven også vise til Noora og hennes plassering som feminist ved å trekke linjer til den 

historiske fremveksten og forståelsen av ulike feministiske retninger. I introduksjonen nevner 

oppgaven seksualitet, religion og feminisme som de tre aspektene som går igjen i 

hovedframingene. Disse aspektene tolker jeg så dominante at oppgaven her vil legge frem en 

gjennomgang av homofili, islam og feminismen med fokus på hvordan de har vært forstått og 

blir forstått i dag. 

 

2.2.1 Homofili og representasjon 

 

Isak i SKAM skiller seg ut fra andre norske tv-serier og filmer ved å ha en homofil gutt som 

hovedrolle. Homofili som representasjon har vært bundet til birolle og ofte har det vært en 

mer stereotypisk fremstilling hvor karakteren ofte er mer feminin samtidig som eksplisitte 

scener som kyssing har vært på et minimum (Elnan, Etterlyser mer norsk homofilm, 2012). I 

de tilfellene det har vært representasjon av homofili på tv har det også vært i regi av 

utenlandske film og da fra USA. «Buffy The Vampire Slayer» og «Dynastiet» er eksempler 
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på serier med skeiv tematikk. Fra norsk tv og film kan en trekke frem «Familie sagaen de syv 

søstre», samt «Mannen som elsket Yngve» (Vestmo, 2008; Thangstad, 2010; Gauntlett, 

2008). Det er derfor essensielt å frem i denne oppgaven hvordan Isak og SKAM etablerer en 

ny kurs for fremstillingen av homofili i norsk tv og film. 

Innen serier og tv fra et norsk perspektiv har det vært få fremstillinger av homofili har det på 

den andre siden vært en svært stor omveltning når det kommer til synet på homofili i 

samfunnet. Fra tidlig 90-tallet til i dag har synet på homofili endret seg fra å basere seg på 

moralsk bedømming og assosiasjoner til HIV-epidemien på 80-tallet til å være en fanesak for 

politikere med hovedvekt på ekteskapsloven (Sörberg, 2017, s. 12). Rundt 2000-tallet var 

endringen så omveltende at det nå var stuerent å reklamere for å være homovennlig. Byen 

Stockholm er et eksempel på denne omveltningen da de reklamerte seg selv som turiststed 

spesifikt rettet mot LHBT. «Sverige är ett av värdens mest hbt-vänliga länder, kanske det 

mest hbt-vänlige av alle» (Sörberg, 2017, s. 13). Denne endringen er i stor grad positiv for 

homofile og skeive, men utviklingen er langt fra problemfri. Av de utfordringene som ligger 

til grunne er det to problemstillinger oppgaven vil trekke frem i studiet. Først, hvordan 

homobevegelsen i overgangen fra 90-tallet og til nå har kjempet for tilgangen til likekjønnet 

ekteskap som kan sies og utviklet en ny form for normativitet (Duggan, 2003, s. 63). Den 

andre er hvordan det har oppstått et skille mellom det å være muslim og homofil i følge den 

nye teorien om homonasjonalisme. Teorien fokuserer på hvordan muslimer og homofile, som 

minoritetsgrupper, kan sies inngå i et binært system. Hvor de kretser rundt hverandre i en 

form for aksept diskurs (Puar, 2007 , s. 15). Homonasjonalisme vil oppgaven ta for seg 

nærmere under neste del om islam og representasjon. 

Innad i den homofile bevegelsen i etterkant av HIV-epidemien oppsto det et skille mellom det 

etablerte synet på fri seksualitet, skeiv frigjøring og samarbeidet med antidiskrimineringen og 

antirasistisk arbeid.  Den nye fløyen som oppsto anså det som viktig å arbeide mot et mer 

moralistisk syn og begrensning av fri sex. Konsekvensen av HIV strakk seg dypt inn i 

gruppen som ble hardest rammet, homofile (Duggan, 2003, s. 53). Videre etablerte den 

moralistiske fløyen sitt hovedmål gjennom å søke tilgang på ekteskapsinstitusjonen, som de 

anså som den viktigste inngangsportalen til samfunnet (Sörberg, 2017, s. 11). Hovedpoenget 

er at resultatet av denne kampen for tilgang til ekteskapet oppsto det en ny form for 

normativitet, etablert som homonormativ. Som er en avlegger av begrepet heteronormativ. 

Enkelt forklart endrer ikke homonormativitet på den etablerte strukturen av 
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heteronormativitet, men er derimot med på å støtte oppunder det etablerte med tanke på 

kjønnsforståelse, monogami og reproduksjon (Puar, 2007 , s. 9-10) 

Grunnlaget for å ha dette perspektivet med seg videre i studiet er fordi denne forståelsen av 

det homonormative vil bli koblet opp mot fremstillingen av Isak i sesong tre og hvordan 

homofili blir portrettert i sammenheng med framingen om kjærlighet. Vektleggingen av 

hvordan Isak forelsker seg i Even og at det er gjennom denne prosessen Isak finner seg selv 

og kommer ut som homofil gir visse assosiasjoner til nettopp hvordan det homonormative 

vektlegger monogami og kjærlighet som inngangsportal til samfunnet. Denne koblingen er 

viktig å ha med seg når en ser på representasjonen av homofili i dag. Samtidig er det viktig å 

vise til at Isak ikke står alene i sin sesong når det kommer til representasjon av homofili Han 

har med seg Even, som blir hans kjæreste, og Eskild som kan sies å være en mer stereotypisk 

fremstilling av homofile. Det er derfor også mulig i lys av inkluderingen av karakteren Eskild 

å se en balanse av det normative.  

 

2.2.2 Islam og representasjon 

 

På samme måte som at Isak skiller seg ut gjennom å være en homofil representasjon i norsk 

film og serie, er også Sana relativt ny kilde til representasjon om det å være en troende 

muslim i hovedrolle. Derfor vil oppgaven her gå igjennom fremstillingen av islam og 

muslimer og de utfordringene som kan sies å eksistere i møte mellom «tro og norsk 

sekularitet». Gjennom analysen og drøftingen av framingen om kjærlighet og representasjon i 

studiet er det tydelig tegn på at det legges stor vekt på hvordan Sana som praktiserende 

muslim håndterer møte med norsk kultur. Da med vektlegging av drikking, hooking og til 

tider referanse til hijab og symbolikken rundt hodeplagget. Her vil oppgaven gå igjennom de 

endringene som kom i etterkant av 2000-tallet og da spesielt 9/11 i 2001, samt hva oppgaven 

nevnte i delen om homofili og representasjon og møte mellom homofili og islam. Dette er 

sentralt for å se på hvordan Sana som karakter er med på å forme hvordan avisene framer 

SKAM.  

Det har blitt et sentralt skille å snakke om islam og representasjon før og etter 9/11. 

Konsekvensene av terroren, samt USA sin reaksjon med krig mot terroren har farget hvordan 
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islam og muslimer blir tolket i sammenheng med hva som er vestlig eller ikke-vestlig (Abu‐

Lughod, 2002; Pereira, 2014). Gjennom en framing av islam og terror i etterkant av 9/11 kan 

det argumenteres for at ordet islam og muslim ble såpass tett knyttet opp mot terror at det 

fortsatt i dag er skyggelagt perspektiver og utydelige distinksjoner når det er snakk om hva 

islam er  (Ahmed, 2011, s. 125). Med referanse videre er det i skandinavisk kontekst tydelig 

tegn til at islam står som en kontrast til både kristendom og sekularitet hvor islam frames som 

autoritær, voldelig og aggressiv (Abdel-Fadil & Liebmann, 2018) 

I lys av dette vil det være viktig å se på hvordan Sana og hennes sesong frames og om hennes 

representasjon av det å være en ung muslimsk jente er med på å endre noe som virker til å 

være en dominerende frame om muslimer. Framingen om henne virker som sagt å være basert 

på hvordan hun står mellom to kulturer og at hun må navigere alkohol, venner og sex. 

Samtidig er det også spor av nysgjerrighet og mer nyanserte spørsmål i møte med 

intervjuobjekt og formidling av islam gjennom dekningen av sesong fire.  

Det andre aspektet som er sentralt ved å se nærmere på Sana er nettopp dette med islam og 

homofili og hvordan det virker for å være en form for binært system hvor de kretser om 

hverandre og dermed utelukker muligheten til at det går an å være begge. Samtidig som det 

framer islam som fiendtlig og homofili som antatt sekulært (Puar, 2007 , s. 15).En videre 

konsekvens av dette er også hvordan homofili og fremgangen til minoriteten med tanke på 

aksept og likestilling ser ut til og også være med på å skape en ny form for nasjonal identitet. 

Hvor homofili i dag blir inkludert og muslimer blir stående som utenfor (Sörberg, 2017, s. 44-

45). Oppgaven vil komme nærmere inn på dette under teorikapittelet, men nevner det her 

fordi det i sesong tre oppstår det en diskusjon mellom Sana og Isak om tro og homofili.  En 

diskusjon som avisene tar opp igjen gjennom dekningen av sesong fire og introduksjonen av 

Sana som hovedkarakter for den sesongen. Dette antyder på at det er en underliggende 

problemstilling med tanke på seksualitet og legning knyttet opp mot islam. 

 

2.2.3 Feminismens historie og de ulike grenene 

 

I motsetning til både Isak og Sana kan man ikke si at Noora tilhører noen spesifikk minoritet, 

med de utfordringene som det fører med seg. Derimot tar Noora et tydelig standpunkt i serien 
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med selvvalgt tilhørighet til feministiske verdier, uten at hun legger vekt på en spesifikk 

retning av feminisme. Poenget her er at det i mine øyne gjennom lesningen av serien at Noora 

ikke trekker tilhørigheten til feminisme lengre enn ved å uttale seg som feminist. Dette er 

viktig siden feminisme innehar mange ulike fortolkninger og definisjoner på hva som inngår i 

hva det vil si å være feminist. Det er klart at Nooras tilhørighet til feminismen, samt at hennes 

kjærlighet til William i sesong 2 ikke er uproblematisk. Derfor er det viktig å forstå de store 

linjene i feminismens historie og de ulike tolkningene av hva det vil si å være feminist. 

Innenfor den historiske forståelsen av feminisme er det ofte brukt en Standardhistorisk 

fortelling som legger frem de store linjene for feminismens rolle i samfunnet og tilblivelse. 

Innen for standardhistorien om feminisme er det vanlig å dele den opp i bølger og så langt er 

det to bølger som de fleste kan stille seg bak. Det har også vært diskusjoner om en tredje 

bølge i overgangen og etterkant av tusenårsskifte, men det er ikke noen spesifikk enighet om 

dette. Det er i tillegg snakk om en fjerde bølge som foregår nå, men igjen er det ikke en bred 

enighet (Pileberg, 2018). Det en kan si at feminismen ser ut til å være i anmarsj og om dette 

kan defineres som en fjerde bølge vil være for fremtidig definisjon. Den første bølgen så sine 

første tegn gjennom Mary Woolstonecraft(1792) og Olympe de Gouges(1791) sine skriftlige 

verker (Holst, 2009, s. 45) men sies å ha nådd kokepunktet nesten hundre år senere rundt 

1870. I løpet av denne tiden var det tre grener av feminismen som oppsto og som kjempet om 

definisjonsmakten. Disse var Likhetsfeminismen, forskjellsfeminismen og den sosialistiske 

feminismen. Likhet og forskjellsfeminisme hadde sin fot hos de borgerlige kvinnene, mens 

sosialistiske feminismen ble hevet frem av arbeiderkvinnene. Navnene på disse tre er relativt 

selvforklarende. Hvor Likhetsfeminisme kjempet for like rettigheter som mennene 

(stemmerett, arverett osv.) var forskjellsfeminismen opptatt av at kvinner og menn var 

forskjellig, men at verdsettingen av kvinner måtte løftes. Sosialistisk feminisme var opptatt av 

arbeidsvilkår og kvinners rolle som både arbeider og hjemmets vokter (Holst, 2009, s. 46-47) 

Den andre bølgen av feminisme så sitt lys i etterkant av husmorens storhetstid, som var en 

konsekvens av andre verdenskrig. På 1960-1970-tallet så en oppblomstring av den 

sosialistiske feminismen igjen, men var også fødestedet til en ny feministisk bevegelse, 

Radikalfeminismen. Kampen om like rettigheter ble ansett som vunnet og hadde ikke like stor 

gjennomslagskraft i denne perioden. Slagordet som kan sies å ha definert denne perioden var 

Det personlige er politisk. Et slagord som fikk bred støtte av de fleste, men som hadde 

spesielt eierskap hos radikalfeministene (Holst, 2009, s. 50). Fokuset var her på hvordan 
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kvinner ble behandlet i det private. Mannsdominansen og forklaringen på dette var sentralt. 

Patriarkatet måtte bekjempes og det kvinnelige måtte fremheves. Feminismen tok sine første 

klare steg inn i den akademiske verden i denne perioden og rettigheter som barnehageplass og 

krisesenter for kvinner som opplevde vold ble etablert. 

Både den første og andre bølgen er en form for konsentrert historiefortelling om hvordan 

feminismen gjennom tidene har kjempet frem viktige rettigheter og endringer i samfunnet. 

Samtidig er det viktig å poengtere at dette er en enkel forklaring på hvordan dette har skjedd 

og det er i hovedsakelig en vestlig fortelling om kvinnekamp. Oppgaven vil her fremheve det 

som tydeligst kommer frem i fortellingen om feminismen, nemlig hvordan det er svært mange 

måter å definere seg som feminist. De historiske retningene på feminisme er som nevnt 

likhetsfeminisme, forskjellsfeminisme, Radikalfeminisme, sosialistisk feminisme. Det er også 

en nyere versjon som har sett sitt lys nå som heter skeiv feminisme. Den fokuserer mindre på 

det kvinnelige og er mer rettet mot spørsmål rundt hva kjønn er og hvordan kjønn påvirker 

samfunnet og motsatt (Holst, 2009, s. 55, 57). I tilfelle med feminismen og feminister møter 

de ofte motstand fra sine egne. Med andre ord er det ofte slik at det er stridigheter om hvem 

som skal ha definisjonsmakten om hva feminismen er. I radikalfeminismen er et av de store 

spørsmålene om porno og prostitusjon og det var en seier for denne gruppen når porno ble 

forbudt, fordi det ble ansett som salg av kvinnekroppen til menns forlystelser. Samtidig innad 

i gruppen var det en diskusjon om hvorvidt den kvinnelige seksualitet ble tatt tilbake hos 

kvinner som var pornoskuespillere (Holst, 2009, s. 63). Dette strides det fortsatt om i dag, 

men da med hovedfokus på prostitusjon. PION er en organisasjon for sexarbeidernes 

interesseorganisasjon og er uttalt feministisk rettet. De ble utsatt for et angrep under 8. mars 

toget fra andre feministiske organisasjoner i toget på grunn av disse interne stridighetene om 

hvem som har definisjonsmakten på hva som er feminisme (Talseth, 2017).  

Gjennom analysen av kildematerialet og hvordan avisene framer Noora som karakter er det 

som nevnt noen underliggende og til tider, svært synlige utfordringer med hennes relasjon til 

William. William som portretteres av skuespilleren Thomas Hayes er tett knyttet opp til 

Noora både gjennom serien i seg selv, men også som en av karakterene avisene fokuserer 

svært mye på. Spørsmålet som oppstår er hvordan Noora som selverklært feminist i serien og 

beskrevet av avisene som feminist kan være forelsket i en mann som blir beskrevet som 

manipulerende, følelsesløs og pågående. Med andre ord er de maskuline trekkene som blir 

beskrevet som giftig maskulinitet og problematiske (Hess & Flores, 2018; Johansen Ø. D., 
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Svensk kommentator: «Skam»-William er en potensiell voldtektsmann, 2016). Det 

interessante med denne framingen er hvordan Noora sin status som feminist blir til tider 

avvist fordi hun er forelsket i William. Derfor blir også hun en arena for hvem som har 

definisjonsmakten på hva feminisme er. Det må stilles et kritisk lys om hvorvidt det er Noora 

selv som får definere seg som feminist, eller om det er noe samfunnet rundt henne som tar på 

seg det ansvaret. Videre er det viktig å ha med seg tanken på at stemplet som feminist legger 

krav på hvem du har «lov» til å forelske deg i og oppgaven ser nærmere på dette under 

kapitelet 4.2.1 Feminist + Fuckboy = Sant.  

 

2.3 NRK og fornyelsen  
 

NRK står som senter i denne oppgaven som produsent av serien SKAM. Samtidig er NRK 

også statskanalen i Norge og har derfor et pålagt ansvar i å vise representasjon som kan vise 

mangfoldet i Norge. Derfor fokusere også oppgaven på NRK som statskanal og hvilken rolle 

som produsent de har. NRK som nasjonal kringkaster står i en særegen posisjon når det 

kommer til å kunne produsere innhold som skal kunne nå ut til alle (Sundet, 2008a, s. 285). 

Dette stadfestes gjennom NRK sin egen plakat. Hvor det står: 

§ 16 NRK skal styrke [...] norsk og samisk identitet og kultur. En stor andel av tilbudet 
skal ha norsk forankring og speile det kulturelle mangfoldet i folket. [...] NRK skal ha 
programmer for nasjonale og språklige minoriteter. NRK skal formidle innhold fra 
Norden og bidra til kunnskap om nordiske samfunnsforhold, kultur og språk (NRK, 
2015) 

SKAM ser ut til i ettertid å være en av de mest legitimerende produksjonene NRK har lagd i 

nyere tid og dette speiles i det fokuset serien har fått, både gjennom media, diskusjoner i 

offentligheten og også gjennom studier og forskning. Seriens evne til å belyse vanskelig 

tematikk gjenspeiles i avisene med intervju av ulike eksperter og kilder som komplimenterer 

seriens tematiske fokus (Sundet, 2017b; Rustad & Krüger, 2017; Jørgensen K. K., 2016; 

Lindblad, 2017). Seriens formål med å nå ut til en målgruppe (Jenter 16 år) som NRK mente 

var på vei vekk fra kanalen var en suksess. En av flere grunner til det kan sies å være hvordan 

NRK tok i bruk multimediale verktøy for å nå ut til den bestemte målgruppen samt at de 

gjorde en omfattende undersøkelse (Dahl, 2016a; Sundet, 2017b). Her har NRK har tatt i bruk 
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en ny og kreativ måte å komme i kontakt med målgruppen på. Et viktig steg for NRK med 

tanke på oppbygging av legitimitet hos målgruppen. Spesielt viktig er det i møte med 

målgrupper som ungdom. Utvikling av legitimitet tidlig er en viktig strategisk del av å føre en 

merkevare, og for å kunne gjøre det sentralt at produktet står stødig (Küng, 2008, s. 145) 

Bruken av det multimediale hvor målgruppen kan delta gjennom kommentarer og diskusjon, 

samt hvordan serien speiler hverdagen til målgruppen et viktig poeng å trekke frem når en ser 

på hvordan NRK fornyer seg (Küng, 2008, s. 159). Ved å ta i bruk mange ulike plattformer og 

samle dem innad i en fortellingsramme tar NRK i bruk gamle og nye medier i et produkt. 

Dette er et eksempel på god bruk av tilgjengelige ressurser og faller også under hva som 

kalles mediekonvergens. Gjennom å bruke ulike medier for å fortelle en historie viser NRK 

evnen til å kreativt utforske nye måter å nå sine spesifikke målgrupper. Kreativitet er sentralt 

for å kunne bevare posisjonen i medielandskapet og SKAM viser hvordan NRK har klart å 

posisjonere seg som ledende i bruk av ulike plattformer. (Küng, 2008, s. 145). Dette vil 

klargjøres tydeligere i kapitlet 4.1.2 Suksess gjennom det multimediale.  

2.4 De fire utvalgte avisene  
 

Oppgaven fokuserer på hvordan de fire avisene VG, Dagbladet, NRK nyhetsavdelingen og 

Vårt Land har dekket og framet NRK serien SKAM. Her vil det kort legge frem 

bakgrunnsinformasjonen til de fire utvalgte avisene for studiet.  

Kort oppsummert er VG, også kjent som Verdens Gang, en tabloid avis eid av Schibsted 

Norge og er en av to riksdekkende aviser. Avisen var fra 1981-2010 den største avisen i 

Norge i henhold til salgstall og var hadde den mest leste nettutgaven per 2015. Med litt over 2 

millioner lesere hver dag. Avisen baserer seg på et tabloidformat og har gjort det siden 1963 

(Pettersen, 2018a). I innhentingen av kilder er 13 av 42 artikler fra VG. Sammenlagt med 

både papirutgaven og nettsiden er VG den største avisen i Norge, per 2015. 

Dagbladet er den andre avisen som er riksdekkende og er også basert på et tabloidformat. 

Avisen er eid av Aller Media AS og har tradisjonelt vært plassert sentralt i kulturlivet 

gjennom sin omfattende dekning av litteratur og kunst (Pettersen, 2018b). Sammenlagt har 

avisen noe over 1.4 millioner lesere, per 2015. Av kilder er 10 av 42 artikler fra Dagbladet. 
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Vårt Land er en uavhengig kristelig avis og ble grunnlagt i 1945. Den gikk over til tabloid i 

1968. Gjennomsnittlig var det 89.000 lesere i 2016 og er lagt under konsernet Mentor Media 

(Pettersen, 2018c). Grunnlaget for inkluderingen av avisen i studiet er basert på avisens verdi 

rettet mot fokuset og bruken av religion og symbolikk i selve SKAM serien. I materialet er 6 

av 42 artikler fra Vårt Land. 

NRK står i en noe særstilling i studiet både på grunn av at den som allmennkringkaster er 

produsent av SKAM, men også fordi gjennom deres nyhetsformidling via NRK 

nyhetsavdeling og med hjemmesiden nrk.no er svært lik hva en kan kalle en nettavis. (Moe, 

2018). For studiet vil NRK nyhetsavdeling være synonymt med nettavisen og dermed en del 

av det kildematerialet som studiet undersøker nærmere. NRK er som sagt en statlig eid 

allmennkringkaster og ble etablert i 1933 og har siden da gått fra å være en radiobasert 

mediekanal og over til TV i år 1954 og videre til internett i år 2000 (Enli, Smith-Meyer, & 

Syvertsen, 2018). Av materialet er 13 av 42 artikler fra NRK. 
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3 Metode 
 

Studiet sitt formål er å se på Hvordan frames TV-serien SKAM i Norske aviser? Dette er den 

sentrale problemstillingen for oppgaven. Samtidig stilles det to underspørsmål: 

Hva slags diskusjoner skapte framingene om SKAM?  

Hvilke diskurser kan disse diskusjonene om SKAM plasseres i? 

Derfor vil oppgaven ta i bruk to ulike metodiske tilnærminger for å kunne svare på disse 

spørsmålene. Den ene tilnærmingen er tekstanalyse av artikler om SKAM ved hjelp av 

Framing, og den andre tilnærmingen er intervjuer fra en representant fra hver avis(NRK, VG, 

Vårt Land og Dagbladet) som har skrevet og jobbet med SKAM.  

Både tekstanalysen og intervjuene plasseres innenfor hva en ser på som kvalitativ metode. 

Formålet med kvalitativ metode er å kunne utforske en dypere forståelse av et avgrenset 

material, men samtidig rette søkelyset ved de kvalitetene som måtte befinne seg i materialet 

(Grønmo, 2004, s. 336). Kvalitativ metode er derfor nyttig når en er ute etter å se etter 

meningsbetydninger i material som her er basert på artikler fra aviser (Jensen, 2012). Hvordan 

aviser vektlegger tematikk i SKAM virker ikke til å være nøye studert, da det til nå etter de 

undersøkelsene som har blitt gjort har vært et større fokus på selve SKAM. Derfor anser 

oppgaven det som fruktbart å se nærmere på nettopp dette ved hjelp av kvalitativ metode for å 

avdekke de underliggende tendensene i artiklene om SKAM. 

Studiet vil som nevnt ta i bruk to metoder for å belyse problemstillingen. Både tekstanalyse 

og intervjuer til være sentralt for å se nærmere på hvordan avisene fremhever SKAM. Bruken 

av to metoder er basert på en forståelse av metodetriangulering. Formålet er å se på 

problemstillingen fra ulike vinklinger ved bruk av flere metoder og informasjon (Grønmo, 

2004, s. 55) Nettopp dette er formålet i dette studiet gjennom å både se på de artiklene som er 

hentet inn, men også ved å intervjue de fire ulike representantene fra de fire avisene for å se 

nærmere på problemstillingen. På den andre siden er det et poeng å trekke frem at det ikke vil 

foreligge noen generalisering og bestemt konklusjon da materialet ikke dekker alle aviser i 

Norge og det er ikke foretatt en analyse av alle artikler som er skrevet som SKAM. Derimot 
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vil oppgaven ha frem at studiet kan peke på tendenser i hva avisene velger å fokusere på og at 

intervjuene kan belyse hvordan journalistene tenker om SKAM og dekningen. 

 

3.1 Tekstanalyse og kildematerialet  
 

Før tekstanalysen er det visse begreper og forståelser om kildematerialet som må avklares. 

Materialet oppgaven ser nærmere på er som nevnt tidligere artikler som omhandler SKAM og 

som er fokusert på dekningen av serien og handlingen som foregår. Det vil si at det ikke er 

inkludert tekster og artikler som er i sjangerne «Kommentar» og «anmeldelse». Disse er 

utelukket fra studiet. Det er spesifikke artikler som dekker SKAM. Ved å se på artikler går en 

inn i selve kjernen av kilden til informasjon, samtidig som det åpner for tolkningen av 

hvordan informasjon blir påvirket av både kilden til nyheten, men også hvordan avisene i seg 

selv velger å forme informasjonen. I hovedsak brukes framing studier av politiske artikler og 

nyheter, men inngår samtidig i alle former for nyhetsdekning. Her vil det være spesifikt 

fokusert på hvordan kilden, SKAM, blir omarbeidet og tolket av journalistene. Bruken av 

Framing defineres av evnen til å både være en teori i seg selv, men også som et verktøy 

(D'Angelo & Kuypers, 2010, s. 1). En nærmere gjennomgang av Framing blir beskrevet i 

teoridelen.  

Oppgaven vil nå gå videre med en bredere forståelse av tekstanalyse som metode. 

Tekstanalyse er en bred forståelse av kvalitative studier som tar for seg mening og betydning 

av tekst (Østby, Helland, Knapskog, & Larsen, 2002, s. 61). Her må tekst settes i kontekst av 

både tekst i vid og snever forstand. Hvor vid forstand omhandler en forståelse av at alt som 

kan kommunisere eller peker på noe er tekst. Her vil både lyd, bilde og film være forstått som 

tekst. Tekst i snever forstand derimot er en avgrensning av betydning til at tekst er ord og 

setninger på papir eller skjerm (Østby, Helland, Knapskog, & Larsen, 2002, s. 66). I studiet 

vil dette i hovedsak basere seg på tekst i snever forstand da kildematerialet er basert på 

artikler hentet fra aviser. Metodisk sett har dette derimot ingen implikasjoner på hva som er 

formålet med tekstanalysen. Nettopp det å se nærmere på tekstens meningsbetydning og 

underliggende strukturer med tanke på hva avisene vektlegger i dekningen av SKAM. 

Utfordringen med tekstanalyse er at selv om formålet er å ta tekst og dele den opp i mindre 
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deler for så å sette den i lys av en større sammenheng ikke har noen direkte og entydige 

oppskrifter på hvordan dette gjøres (Østby, Helland, Knapskog, & Larsen, 2002, s. 67). Noe 

som gjør at mye av tolkningsarbeidet er av en subjektiv karakter, men her vil det teoretiske 

rammeverket være med på å styre den tekstanalytiske prosessen (Østby, Helland, Knapskog, 

& Larsen, 2002, s. 70) 

På den andre siden må det klargjøres at selv om det ikke ligger noen klare retningslinjer for 

tekstanalyse er det fortsatt visse prosedyrer som må følges. Avklaring om hva metode er, 

eksakt hva som skal undersøkes og hva som er hentet inn av material (Østby, Helland, 

Knapskog, & Larsen, 2002, s. 70). Her vil oppgaven fortsette med å legge frem eksakt hva 

som er undersøkt og hvordan materialet er hentet inn. Studiet vil ta for seg innholdet i artikler 

fra avisene VG, Dagbladet, Vårt Land og NRK. Det vil si at det ikke vil være en nøye 

beskrivelse av disse artiklene i oppgaven da materialet omhandler 42 artikler fordelt på disse 

fire avisene. Oppgaven vil derfor kun vise til det den anser som relevant gjennom sitater og 

formuleringen som er med på å belyse problemstillingen. Artiklene er gjennomgått flere 

ganger og har vært lest i kontekst av teori og problemstilling. Formålet er å vise til hva 

avisene vektlegger som viktig i dekningen av SKAM og hva som muligens gjentar seg av 

både informasjon og eventuelle former for diskusjoner. Som vil bli satt opp i et større lys av 

diskurs og framing, teoriene som vil bli gått igjennom nærmere i teorikapittelet. Ved å gjøre 

dette vil det kanskje være mulig å se på hvordan materialet kan peke på noe som kan sies å 

være tendenser for helheten av dekningen av SKAM. 

Kildematerialet som er brukt i studiet er hentet inn fra Atekst/Retrivier og omhandler avisene 

VG, Dagbladet, NRK og Vårt Land. Grunnlaget for innhentingen av disse teksten kan spores 

til prøving og feiling med søkeord før arbeidet med selve studiet begynte. Gjennom hva som 

videre vil bli henvist til som forsøksprosjektet ble søkeordene som ble fundamentet for 

innhentingen av artiklene etablert. De baseres seg på bruken av navnene fra hovedkarakterene 

sine sesonger i kombinasjoner med tematikk og handling som fremsto som relevant i 

forsøksprosjektet. Av det utvalget som kom frem var det fire aviser som ble plukket ut og som 

er relevante på grunn av posisjon, dekningsgrad og verdiplassering.  

VG og Dagbladet basert på at de er landsdekkende og de største avisene i Norge. NRK for sin 

rolle som både nyhetsformidler og produsent av SKAM og til slutt Vårt Land fordi avisen har 

en liberal kristen plattform som belyser tematikken SKAM tar opp i en annen vinkel enn de 
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tre andre. Til felles er at de alle er landsdekkende. Resultatet var 42 artikler fordelt på disse 

fire avisene av tre sesonger av SKAM. 

Forklaringen på at det er snakk om tre sesonger og fire aviser beror seg på en naturlig 

avgrensing. Av antall sesonger var det svært lite å hente fra sesong en av SKAM og 

forklaringa på det er at populariteten SKAM fikk er sterkt knyttet opp mot romantikken 

mellom Noora og William som først ble etablert i serien på slutten av sesong en og i løpet av 

sesong to. Av avisene var det de nevnte avisene som ga flest treff gjennom søkingen, samt at 

Aftenposten er en lokalavis for Oslo og er heller ikke i en særposisjon som NRK og Vårt 

Land har, og de er i tillegg riksdekkende. Videre er grunnen til at studiet baserte seg på 

artikler om SKAM og ikke kommentarer og debattinnlegg basert på bruken av framing teori 

som i hovedsak tar for seg nyhetsartikler. Samtidig var det svært interessert å se nærmere på 

hvordan avisene tolker og legger frem handlingen fra SKAM fra et nyhetsståsted og ikke 

gjennom selve diskusjonen av serien. Dermed var begrensningen til nyhetsartikler svært 

naturlig med tanke på teori og analyse samt hvordan oppgaven definerer forskningsspørsmålet 

sitt i relasjon med framing.  

 

3.2 Intervjue 
 

I tillegg til en tekstanalytisk tilnærming har oppgaven inkludert intervju som en metodisk 

tilnærming til problemstillingen for dette studiet. I møte med problemstillingen av hvordan 

frames TV-serien SKAM i norske aviser?  Det er interessant å undersøke nøyere hva 

journalistene som direkte jobbet med SKAM tenkte rundt prosessen. Intervju som metode er 

en god metode når en ønsker å se nærmere på hva folk tenker om noe (Jensen, 2012, s. 270). 

Formålet med intervju er dermed å få informasjon som er med på å belyse det en studerer, 

samt er intervju en god måte å skaffe informasjon som ikke nødvendigvis kan finnes i tekst 

(Østby, Helland, Knapskog, & Larsen, 2002, s. 100). Den samme utfordringen som eksisterer 

med tekstanalyse finner en også her. Det eksisterer ingen standardiserte prosedyrer for 

hvordan et intervju skal gjennomføres, videre er det også slik at i møte med intervjuobjektet 

eller informantene vil det være store variasjoner i både setting og innhenting av informasjon 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 134). Formålet med intervju er som nevnt å skaffe nye 
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perspektiver og informasjon om tematikken en undersøker, og selv om det ikke store 

variasjoner i hvordan en gjennomfører intervju er det fortsatt metodikk og regler en må ta 

hensyn til (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 45). Ved hjelp av intervju ønsker studiet å vise til 

perspektiver og tanker som journalistene gjorde seg om sitt arbeid med SKAM, og om 

SKAM. Slik sett er målet å tilføre informasjon som ikke nødvendigvis kommer til synet i 

artiklene.  

De fire representantene som ble intervjuet har tidligere jobbet med SKAM og de har skrevet 

artikler som også er med i selve tekstanalysen. De er fordelt slik at det er en representant fra 

hver avis og intervjuene som ble gjort var med en person om gangen. Representantene var 

Elise Guldbrandsen fra VG, Sondre Bjørdal fra Vårt Land, Hanna Huglen Revheim fra NRK 

og Sofie Braseth fra Dagbladet. Intervjustilen som ble utført stiller seg innenfor hva en 

definerer som semi-strukturert intervju og går ut på at det er gjort klart en rekke spørsmål, 

men det er åpent for videre spørsmål som ikke er klargjort på forhånd (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 22). Denne stilen gjør det mulig å være forberedt, men samtidig åpner det for en 

samtale mellom informant og intervjuer. Skulle det være noen interessante svar som kan være 

med på å gi nytt lys til problemstillingen er det mulig å utdype. Stilen er som nevnt åpen, men 

det er en definert tematikk og det eksisterer en intervjuguide. Intervjuguiden vil fungerer som 

en rød tråd gjennom intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 102). Konsekvensene er også at 

det i løpet av intervjuet og i etterkant av hvert enkelt vil være endringer og nye spørsmål som 

kan komme frem. Dette er en naturlig del av den semi-strukturerte intervjuestilen og vil være 

vanskelige å utelukke fullstendig (Grønmo, 2004, s. 159). Under arbeidet med å intervjue 

representantene bærer intervjuguiden preg av å være rettet mot en noe endret problemstilling 

og er dermed ikke så finpusset som den burde være. På den andre siden er spørsmålene og 

svarene som kom frem fortsatt relevante med tanke på hva journalistene tenker om SKAM og 

hvordan det var å jobbe med serien fra et journalistisk ståsted. Dermed er det et bevist valg å 

fortsatt inkludere intervjuene i studiet.  

Den etiske vurderingen på intervjukildene har basert seg på spørsmålene som omhandler både 

seksualitet og religiøse spørsmål. Disse spørsmålene er av en sensitiv karakter og krever at en 

vurderer verdien av svarene opp mot intervjuobjektene. Samtidig er det viktig å ta hensyn til 

maktrelasjonen mellom intervjuer og intervjuobjektene. Det er forskeren som sitter med 

utvalgte tema, samt beslutningsmakten til å velge hvordan en skal følge opp spørsmålene 

under selve intervjuet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 52, 98). I møte med de etiske 
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utfordringene om selve spørsmålene har oppgaven vurdert spørsmålene som etiske forsvarlig 

nødvendig da de i sin natur retter seg mot tolkningen av karakterene og handlingen i SKAM, 

og ikke mot intervjuobjektene selv. Det vil si at intervjuet ikke ønsker å utforske 

intervjuobjektene i seg selv, men hvordan de opplever de utfordringene karakterene i SKAM 

opplever i møte med utøvelse av religiøse valg og utforskning av seksualitet. Samtidig er alle 

de fire intervjuobjektene journalister som selv har skrevet om serien i en nyhetsrelatert 

vinkling. Således er de selv kjent med intervjustilen. Innenfor semistrukturert intervjue som 

metode er det snakk om et skille mellom kilder og elite kilder. Hvor elite kilder er betegnelsen 

på kilder som innehar en maktposisjon, er ledende innen sitt felt. Ingen av intervjuekildene i 

denne oppgaven kan defineres innen for en lederposisjon i sine jobber, men oppgaven vil 

argumentere for at de sitter i en form for maktposisjon med tanke på at de er journalister og 

dermed er den styrende faktoren i hvordan artiklene blir framet. Arbeidet de har gjort er 

selvsagt styrt etter redaksjonens ønske om innhold og tematikk, men selve arbeidet og 

hvordan de velger å utforme artiklene ligger hos journalistene. Dermed vil oppgaven plassere 

dem i relasjon av elitekilde da det offentlige ordskifte og informasjonen den baserer seg på er 

knyttet til artiklene som journalistene har skrevet (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 175).  

Intervjuobjektene er ikke anonymisert siden spørsmålene ikke retter seg mot dem spesifikt og 

på grunn av at de er journalister. Når det er sagt må det nevnes at de alle har fått mulighet til å 

være anonyme, men ingen av dem har ønsket å være det. De har alle fått tilgang på 

transkriberingen i ettertid.  
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4 Teoretisk perspektiv 
 

Basert på oppgavens formål med å svare på problemstillingen Hvordan frames TV-serien 

SKAM i norske aviser? Med underliggende spørsmål om Hva slags diskusjoner skapte disse 

framingene om SKAM? Og Hvilke diskurser kan disse diskusjonene om SKAM plasseres i? 

Oppgaven benytter seg av teori om Framing som et analytisk verktøy sammen med 

Diskursteori. Et av spørsmålene som vil klargjøres før en nærmere titt på teoriene er 

grunnlaget for hvorfor oppgaven bruker Framing som hovedteori og deretter Diskurs som 

støtte til Framingen. Kort forklart er valget om å bruke framing som analytisk verktøy basert 

på teoriens evne til å rette et lys mot betydningen i artiklene og den underlagte forståelsen av 

hva teksten prøver å overbevise om. Dermed kan en si at Framing viser til hva som er i 

teksten. Diskurs på sin side er med på å plassere teksten i relasjon med hvordan vi forstår 

teksten plassert i vår virkelighet. Denne virkeligheten som diskursen viser til kan forstås på 

mange ulike måter og er med på åpne framingen for tolking. Framingen om Isak vil vise til 

hvordan homofili blir fremstilt som positivt og at kjærligheten mellom Isak og Even er 

vakker. Diskurs brukes deretter til å peke på kritiske vinklinger av framingen av kjærligheten 

som noe positivt i lys av homohistorie. Strukturelt vil oppgaven først se på Framing deretter 

Diskurs. 

 

4.1 Framing 
 

Problemstillingen stiller spørsmål om hvordan SKAM blir framet i norske aviser. I arbeidet 

med analysen har studiet kommet fremt til tre framinger som anses som hovedframinger. 

Disse baserer seg på Suksessframing, Kjærlighetsframing og Representasjonsframing. Den 

første tar for seg hvordan avisene fremhever SKAM som en suksess og at serien har lagt til 

rette for norske serier generelt. På den andre siden viser den til hvordan kjærligheten har en 

sentral posisjon i hvordan avisene fokuserer på serien. Den siste ser nærmere på hvordan 

avisene tolker representasjonene av karakterene i SKAM og hvilke underliggende strukturer 
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som kommer til syne. Studiet vil nå trekke frem framing som et teoretisk analyseverktøy med 

referanse til funnene i studiet.  

Framing er selve kjernen i hvordan studiet har metodisk gått frem i analysen av kilde 

materialet og intervjuene. Samtidig er Framing også et teoretisk verktøy i tolkning av hva som 

er kjernen i nyhetsformidling. Entman sin definisjon av Framing er teorien med på å trekke 

frem hva som blir vektlagt i den kommunikative teksten. (Entman, 1993, s. 52-53) 

To Frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient 
in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, 
casual interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 
described. Typically frames diagnose, evaluate describe (...) Texts can make bits of 
information more salient by placement or repetition, or by associating them with 
culturally familiar symbols. (...) The power of framing and how it operates (is) by 
selecting highlighting some features of reality while omitting others. (Entman, 1993, s. 
52-53) 

Framing som teori har en tilhørighet i de aller fleste forskningsfelt hvor det forekommer et 

tolkningsarbeid. Framing går ut på å finne de rammene som teksten opererer innen. Med 

andre ord er frame på norsk oversatt til «Rammefortelling». Rammene igjen baseres seg på 

hva budbringeren/skaperen av teksten ønsker å formidle i tillegg til å være basert på allerede 

etablerte rammer. En kan si at diskusjon om innvandring allerede er en oppbygning av 

rammer. Vi forstår innvandring basert på kunnskapen vi har, og når en tekst enten tilføyer noe 

til den kunnskapen så må teksten enten føyes inn i vår forståelse eller motstride den, men den 

må alltid bygge på det som allerede er, eller så vil ikke teksten kunne bli forstått. Framing vil 

da være å se hva som vektlegges og på og hvilke antagelser som allerede eksisterer i teksten. 

McCombs definerer Framing på dette grunnlaget med. 

A Frame is «the central organizing idea for news content that supplies a context and 
suggests what the issue is through the use of selection, emphasis, exclusion and 
elaboration» (McCombs, 2004, s. 87) 

Gjennom definisjonen av framing henviser en til de fire ulike delene som inngår en tolkning 

av framing. Definisjon, tolkning, moralsk bedømming og forsalg til løsning. Disse aspektene 

er ikke nødvendigvis i samme tekst, men vil uansett være med på å peke tilbake på hva som 

blir fremhevet. Ikke alle tekster har alle disse delene, men hver tekst vil bestå av noen. Dette 

gjør at Framing er svært fleksibel i sin bruk på tekster (Entman, 1993, s. 52; Hjarvard, 2015, 

s. 105).  Salience, altså fremheving, er hva som i hovedsak utgår framing. Ved å fremheve 

visse aspekter i en tekst gjør teksten det enklere for leseren å plukke ut en forståelse og 



24 
 

samtidig huske teksten bedre. Derfor er framing en viktig teori i tolkningsarbeid fordi den er 

med på å vise hva som blir fremhevet både bevist og ubevist. Teorien sier noe hva teksten vil 

ha frem og hva som er den kulturelle forståelsen av noe (Entman, 1993, s. 53). Med andre ord 

er formålet med framing i studiet å se på hvordan de norske avisene VG, Dagbladet, Vårt 

Land og NRK vektlegger ulike aspekter i sin dekning av SKAM. Som nevnt i introduksjonen 

av kapitelet om Framing baseres studiet seg på tre framinger som rammer inn avisene sin 

dekning av SKAM.  

Arbeidet med å gå igjennom materialet basert på de verktøyene framing gir skal være med på 

å vise til de iboende maktstrukturene som eksisterer i teksten, og dermed kunne peke på 

hvilke forståelser av virkeligheten som teksten prøver å formilde. Tekst og framing er med 

andre ord en måte å dekonstruere virkeligheten for så å rekonstruere den gjennom forenkling 

og vektlegging av ulike aspekter (Entman, 1993, s. 51-52). Det vil si at all tekst er en 

forenkling av virkeligheten, samtidig som den vil alltid ha formål om å informere eller 

overbevise oss om noe. Videre vil det også si at det er noe som blir utelatt. Noe som ikke 

eksplisitt blir fremmet av teksten. En må derfor være klar over hva budskapet er, men 

samtidig ha en forståelse av hva som ikke blir fortalt når en skal tolke en tekst gjennom 

framing teorien. Framing har som nevnt en bred utstrekning i forskningsarbeid som 

omhandler tolkning. Spesielt i felt hvor det er snakk om analyse av journalistisk arbeid er 

framing ofte brukt (Hjarvard, 2015, s. 104). Journalistiske tekster gjør ofte krav på en 

virkelighetsforståelse, samtidig som de vil påkalle seg en form for objektivitet. En objektivitet 

som er debattert blant journalister selv. Derfor er det viktig å ha redskap som er med på å 

heve teksten slik at en kan se hvilke strukturer som ligger til grunn og hvordan 

«virkelighetsoppfattelsen» er med å styre hvordan teksten fremstår, men også hvordan vi som 

lesere forstå det som er skrevet. For ingen tekst kan være nøytral (Hjarvard, 2015, s. 105).   

Noe som kommer frem av innholdet i kildematerialet. Oppgaven vil trekke frem 

hovedframingen om kjærligheten og spesifikt dekningen av Isak. Ved hjelp av intervjuene og 

avisartiklene er det klare tegn på at avisene fokuserer på homofili med et svært positivt blikk, 

sammen med en hyllest av hvordan kjærligheten mellom Isak og Even transenderer den 

normative kjærligheten. Sånn å forstå frames kjærligheten mellom de som viktig, ren og 

eksemplarisk. Oppgaven argumenterer for at det er to ulike måter å tolke denne framingen på. 

Det første perspektivene baserer seg på en plassering av SKAM i nyere tid hvor 

representasjon av homofili er noe sparsomt i norske film og tv-serier, hvor det andre 
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perspektivet er basert på en historisk kontekst av rettighetskampen for homofile og hvordan 

den kampen har utspilt seg fra etterdønningene fra HIV-epidemien på 80-tallet. Ut av disse to 

utvalgte perspektivene vil en ved den førstnevnte se en mer positiv, og særdeles viktig, 

fremstilling av homofili hvor sesongene fungerer som en veiviser for personer som befinner 

seg i en lignende situasjon. Ved den sistnevnte vil en heller se en mer kritisk videreføring av 

normativ fremførelse av kjærlighet, som gir lite spillerom for variasjonene av det å være ikke-

heterofil. Disse perspektivet kommer frem nettopp fordi de blir framet og forbigått, hvor Isak 

sin kjærlighet blir fremhevet som vakkert og riktig forbigår en også hvordan kjærligheten 

utelukker andre måter å leve på. Dette er hovedgrunnen til at framing er det sentrale verktøyet 

i analysen og tolkningen av hvordan avisene tolker SKAM tv-serien.  

 

4.2 Diskurs 
 

Hvor Framing står som det sentrale verktøyet i analysen av hvordan avisene rammer inn 

handlingen og karakterene i tv-serien SKAM vil den diskursive tolkningen omhandle hvilke 

diskusjoner framingen i av SKAM skapte, samt, Hvilke diskurser kan disse diskusjonene om 

SKAM plasseres i? Der er dermed viktig å etablere hva som menes med diskurs og hvordan 

studiet bruker begrepet i analysen og drøftingen.  

I sin enkleste forstand kan diskurs defineres som «En bestemt måde at tale om og forstå 

verden (eller et udsnit af verden) på» (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9) Med andre ord betyr 

diskurs at hvordan vi snakker om noe defineres hvordan vi forstår det. Vi forstår ulike 

aspekter av verden gjennom å snakke om disse aspektene på bestemte måter. Gjennom 

Jørgensen og Phillips sin bok Diskurs Analyse som teori og metode legges det vekt på 

hvordan diskurs ofte fremstår som uoversiktlig og at betydningen kan ha store variasjoner alt 

etter som hvilken faglig retning en benytter begrepet i (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9). I sin 

videste forstand er det et forsøk på å forstå verden og realiteten gjennom måten vi snakker om 

den på. I en mer begrenset forstand kan diskurs fordeles i tre metodiske retninger. 

Diskursteori, Kritisk diskursanalyse og Diskurspyskologi. Studiet og teorikapittelet vil 

fokuserer hvordan Diskursteori kan benyttes.  
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Diskursteori bygger på en sammensmelting av Laclau og Mouffe sitt forsøk på å skape en 

teori fra to ulike teoretiske tradisjoner, marxisme og strukturalisme/poststrukturalisme. Med 

andre ord muligheten til å blande marxismens ideer om det sosiale sammen med 

strukturalisme/poststrukturalisme ide om betydning (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 35). 

Teorien, den diskursive teorien, sitt hovedprinsipp er at betydning og mening gjennom sosiale 

fenomener aldri er ferdige eller totale i seg selv. Det er gjennom en kontinuerlig forhandling 

betydning og definisjoner av sosiale praksis en ser den diskursive praksisen. Noe som åpner 

for en svært bred måte å lese diskurs på, siden forståelse og betydning alltid vil være i 

endring. Derfor er formålet med diskursteori ikke nødvendigvis å si noe om betydning eller 

mening, men mer å kunne etablere en forståelse av hvorfor en forstå noe som det er. 

Diskursivteori er i hovedsak, slik jeg tolker det, med på å si noe om hvordan mer enn hvorfor 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 34). Samtidig som diskursen er et hav av flertydighet og alltid 

i endring vil den alltid søke å redusere seg selv ned til en bestemt måte å snakke. En bestemt 

måte å forstå, samtidig er denne forenklingen alltid i konflikt med nye måter å snakke på. 

Eksempel vist fra Jørgensen og Phillips som nevner hvordan den medisinske diskursen har en 

bestemt måte å snakke om kropp på, og alltid ønsker å redusere kropp til en bestemt måte, vil 

denne diskursen møte konflikt om betydning gjennom introduksjon av alternativ medisin. 

Spesifikt hvordan akupunktur ser kropp annerledes og dermed påvirke hvordan en da snakker 

om kropp og helse fordi den medisinske diskursen ikke lenger har en fullstendig råderett på 

hvordan kropp snakke som (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 38-39).  

Diskursiv tolkning er derfor av en kompleks natur, men selve oppgaven vil ikke gå like 

detaljert til verks. Målet med å se på det diskursive gjennom problemstillingen og 

underspørsmålene er her ment for å se på de store linjene og hvilken virkelighetsforståelse 

som artiklene fra kildematerialet forsøker å kommunisere. Samtidig som det er interessant å 

se på hvorfor de artiklene er formet som de er gjennom framingen. Med det mener jeg at 

oppgaven i hovedsak ønsker å se på hvordan en forstår SKAM karakterene sine handlinger og 

betydning gjennom tolkningen av nyhetsartiklene. I tillegg til å peke på en 

virkelighetsforståelse peker en diskursiv tolkning på hva som er valgt bort. Tilbake til 

eksempelet med Isak fra sesong tre av SKAM hvor den diskursive fremstillingen gjennom 

framingen peker på en svært positiv tilbakemelding på homofili, men igjengjeld unnlater å 

peke på de utfordringene som dukker opp når en ser på den spesifikke fremstillingen av 

homofili representert av en karakter i en serie. Her legger oppgaven vekt på at det er positivt 
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med representasjon av homofili, men er én mange nok? En nærmere gjennomgang av dette vil 

være basert på analysekapitelet 4.3.2 Fremstillingen av homofili og konflikt 
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5 Analyse og drøfting 
 

For å repetere hva oppgaven skal se nærmere på under analysen og drøftingen vil jeg her 

legge frem problemstillingen med underspørsmål på nytt. 

Hvordan frames TV-serien SKAM i Norske aviser? Dette er den sentrale problemstillingen for 

oppgaven. Samtidig som oppgaven har disse underspørsmålene for å kunne legge frem andre 

perspektiver av hvordan serien frames: 

Hva slags diskusjoner skapte framingene om SKAM?  

Hvilke diskurser kan disse diskusjonene om SKAM plasseres i? 

Gjennom forarbeidet til oppgaven var det tre framinger som gjorde seg distinkte og derfor 

valgt å plassere som de tre hovedframingene analysen og drøftingen vil ta for seg. Disse er 

alle koblet sammen til en helhetlig forståelse av SKAM og hvordan avisene rammer inn 

serien, men er her delt opp i tre ulike, selv om de ofte tar for seg de samme eksemplene, for å 

kunne gjøre en nøyere gransking av den komplekse fremstillingen SKAM har. De tre vil bli 

lagt frem separat fra hverandre. 

Suksessframingen baserer seg på hvordan avisene fremhever suksessen til SKAM gjennom 

hvordan serien publiseres, status utenom landegrensene og evnene til å ta opp tematikk som 

anses som viktig. Gjennom en nærmere analyse av Suksessframing ser oppgaven på 

utfordringene rundt dekningen av SKAM. Her med vekt på tid og resurser og krav til kvalitet 

på dekningen opp mot det presset som lå på avisene til å hele tiden være best på SKAM.  

Kjærlighetsframingen på sin side handler om relasjonene innad i SKAM. Bakgrunnen for 

denne framingen er hvordan serien i hver sesong har en form for relasjon. Sesong to med 

Noora og William, sesong tre med Isak og Even og til slutt sesong fire med Sana og Yousef. 

Gjennom Kjærlighetsframingen vi fokuset være på hvordan avisene sine ulike tolkinger av 

disse relasjonene påvirkes av normative forståelse av kjærlighet. 

Til slutt er det Representasjonsframingen hvor SKAM var en kilde til representasjon noe som 

kommer til syne i møte med fremheving av homofili, islam og feminisme. Tematikken og 

representasjonen som ble tatt opp av SKAM ble også trukket frem av avisene, og det er 
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tolkningen av hvordan avisene videreførte disse som er hovedfokuset for oppgaven. Gjennom 

tolkningen av avisene ønsker oppgaven å kunne trekke frem de utfordringene og 

underliggende nyansene av hvordan avisene forstår representasjon og hva som vektlegges i 

møte med dem.  

 

5.1 SKAM som Suksesshistorie 

 

2: Gullruten 2016. Foto: LISE ÅSERUD / NTB SCANPIX 

 

Skam i Sverige: - Største siden Ibsen. 

- Anrell er mannen bak begrepet Nolthug og stjal tidligere i år overskrifter her til lands 
etter at han kalte Therese Johaug en jukser[...] På julaften har pipen åpenbart fått en annen 
lyd og nå går han svært langt i å hylle den populære NRK-serien, som han omtaler som en 
nynorsk Grease og West Side Story. VG (Johansen E. L., 2016) 
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5.1.1 Generell fremstilling av SKAM som suksesshistorie 

 

900.000 har sett første Skam -klipp.  

-Interessen for Skam er fortsatt formidabel. Den ett minutt lange teaseren for sesong 4 
er sett av 900.000 siden den ble sluppet på fredag. -Redaksjonssjef Håkon Moslet i 
NRK P3 er strålende fornøyd med at tett innpå én million unike brukere har sett 
klippet på NRK sine nettsider. NRK (Aune, 2017a)  

 
Skam får terningkast 6 i Danmark. 
-Verdens beste ungdomsserie er norsk, skriver danske Politiken. Danskene har falt  
pladask for Skam. NRK (Revheim, 2016) 

 

Skam sesong 3 - Slår Mad Men og Modern Family i rangering 
-I Imdbs rangering over de beste seriene i verden slår Skam noen av verdens mest 
populære serier. [...] Ifølge Imdb- rangeringen slår Skam store seriesuksesser som 
Downton Abbey, Mad Men, The Office, Vikings, Sons of Anarchy og Modern Family, 
bare for å nevne noen. Dagbladet (Madshus, 2017a) 

 

Dette er et utvalg av artikler som fokuserer på hvordan SKAM har etablert seg i Norge og 

Skandinavia. Jamfør med «Skam får terningkast 6 i Danmark.» og «Skamroser Skam i 

Sverige: - Største siden Ibsen». Det er legges vekt på hvordan serien har spredt seg utover 

landegrensene og at det i Sverige og Danmark er stor interesse for en norsk serie. I tillegg til 

at IMDB her fremstår som et bevis på at denne populariteten plasserer serien på høyde med 

andre internasjonale serier som har høstet gode kritikker. IMDB er en nettside som inneholder 

informasjon og anmeldelser av filmer og tv-serier på et internasjonalt plan. I følge deres egne 

sider har de informasjon om over 4 millioner filmer, tv serier og underholdningsprogrammer 

(IMDb, 2018). Både seertall og spredningen er eksempler på hvordan avisene legger frem at 

SKAM har fått mye oppmerksomhet og at det igjen peker på SKAM som en suksess. Selve 

eksemplet om seertall er en artikkel hentet fra materialet som omhandler sesong fire med Sana 

i hovedrollen. Her legges det vekt på forventingene til denne sesongen og at Sana som 

muslimsk jente er noe nytt og spennende. Det vil si at selv om artiklene legger vekt på hva 

som kan anses som popularitet er også sterkt knyttet opp med handlingen som skjer. Derfor er 

det viktig påpeke at oppgaven vil gå nærmere inn på innholdet som retter seg direkte til det 

som skjer i SKAM senere i drøftingen, men at det her fokuseres på hvordan SKAM frames 
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som suksess. Innad i Norge er det også eksempler på suksessen. Her representert gjennom 

intervju av kjendis-foreldre: 

Kjendisforeldrene forteller: Derfor digger vi Skam 
- Både politikere, bloggere og TV-profiler innrømmer at de er hekta på serien halve 
Norge ser på, selv om de er utenfor målgruppen. Serien er i utgangspunktet laget for å 
gi 16-årige jenter gode forbilder i møte med tenårenes utfordringer. VG (Svendsen, 
2016a)  

Her legges det vekt på hvordan SKAM når utover hva som var målgruppen til serien, definert 

av Julie Andem og Håkon Moslet som jenter 15-16 år (Eriksen, 2018). Gjennom de spesifikke 

artiklene er innfallsvinkelen hvordan ungdommen skiller seg ut fra tidligere generasjoner med 

tanke på teknologi og sosiale medier, men at det fortsatt er likheter med tanke på usikkerhet 

og relasjoner. Derfor er også serien svært interessant for andre enn de i målgruppen. En kan se 

på fremstillingen her hvordan det fremstår som det er en generasjonskløft, selv med likheter, 

og SKAM er god på å vise et realistisk bilde av ungdom slik at selv foreldre generasjonen kan 

følge med og relaterer.  

Felles for disse artiklene er som nevnt en generell fremstilling og framing om SKAM som en 

suksesshistorie. Spesifikt i artiklene som handler hvordan SKAM har spredt seg ut til 

Skandinavia tolker oppgaven problemet, med henvisning til de fire punktene som inngår en 

tolkning av framing, som en manglende kulturell posisjon på norske tv-serier som 

kvalitetsprodukt hvor nabolandene Sverige og Danmark har vist interesse for. 

Tidligere i sommer erklærte Gudrun Marie Schmidt, kulturjournalist i samme avis 
(Danske avisen Politiken), at Skam har gjort Norge kult - for første gang. NRK 
(Revheim, 2016) 

Løsningen ser ut til å være SKAM. Punktene om moralsk bedømming og roten til problemet 

kommer ikke like klart frem, men som nevnt er ikke dette en absolutt forutsetning for å kunne 

tolke hva framingen er. Sammen med artiklene som omhandler antall klikk og fokuset fra 

kjendiser og publikum utenfor målgruppen viser en til at det også innad i Norge er fokus på 

fremstillingen av ungdommer. Spesifikt 900.000 klikk-artiklene tar for seg hvilke 

forventinger det ligger i serien som er bygd opp gjennom sesongene. Her frames serien som 

sentral i forståelsen for ungdom og spesifikt det å være ung og muslimsk jente. Kjendisene 

peker på behovet for nettopp dette med å få et innblikk i ungdommenes liv og realismen som 

serien fremhever, noe oppgaven vil komme tilbake til i delkapittelet om det multimediale 

samt realismen. 
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For Anniken Huitfeldt (46) er det først nå hun får tenåringsserien hun savnet da  
hun var 16.[...] Dagens ungdommer er gjennomgående mer pliktoppfyllende og 
skikkelige, men de opplever nok mer kroppspress og må forholde seg til at alt kan 
legges ut på nett. Jeg levde hele ungdomstiden min i en collegegenser, og kom ut av 
den på andre siden, ler hun. VG (Svendsen, 2016a)   

 
Gjennom disse artiklene, og hvor sitatet over peker på, er det nettopp tilgangen til 

ungdomsperspektivet som er viktig.  

Det er klare tegn til at SKAM var en suksess for både Norge nasjonalt, men også 

internasjonalt. Av disse framingene vil oppgaven nå se på hvordan de kan plasseres i en 

diskursiv tolkning. Utfordringen med diskurs er det samme som med framing, det er ikke 

noen klare definisjon av hva som er diskurs fordi diskurs omhandler all kommunikasjon, 

samtidig er det innad i diskurs en konstant kamp mellom ulike diskurser samt at diskurser 

kjemper om å utelukke andre diskurser. Noe som kan være svært vanskelig i møte med å tolke 

hva som er den dominerende diskurser (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 36-37).  

Internasjonalt sett plasseres Norge som en produsent av et kvalitetsprodukt som skaper en 

blest om landet. En posisjon som det fremstår som Norge aldri har hatt i nyere tid, med 

referanse tilbake til tittelen «Skamroser Skam i Sverige: - Største siden Ibsen». En form for 

nasjonal selvfølelse som nå ser en endring. En tolkning av dette er at det er en fortrenging av 

en etablert diskurs om at Norge står svakere i produksjonen av tv og film sammenlignet med 

naboland, men at det nå er endringer. Således kan en påstå at det skapes en ny forståelse av 

norsk tv og film gjennom dekningen av hvordan andre land som Sverige og Danmark, her 

spesifikt, hyller tv serien SKAM. På den andre siden er dette en forståelse av norsk produserte 

tv og serier i en forenklet versjon, for om en ser til serier som Vikingane(Norsmen i den 

oversatte versjonen) som er en NRK serie produsert av Viafilm, og i tillegg er relativt ny vil 

en se at serien har blitt solgt videre til Netflix (Botheim, 2017). Nettopp dette peker på 

problematikken med diskurs og framing fordi begge handler om å fremme én forståelse så vil 

de også være med på å skyve unna konkurrerende forestillinger. 

Fra å se på hvordan dekningen av SKAM med hovedvekt på hva som sies i utlandet og 

hvordan avisene plasserer SKAM i motvekt til nabolandene vil oppgaven nå se framingen på 

det nasjonale. Fra et nasjonalt plan flyttes diskursen ned til et mer personlig plan. 

Generasjonskillene og hvordan det oppleves å være ungdom i et norsk samfunn. Her vil 

oppgaven presiserer nettopp dette med opplevelsen av et norsk samfunn fordi eksemplet 

omhandler hvor mange klikk som første episode av sesong 4 fikk. «900.000 har sett første 



33 
 

Skam -klipp» og er om Sana. Hvor mye av tematikken handler om hvordan hun balanserer det 

å være muslim og norsk og er sentralt i den tredje hovedframingen om «Representasjon» 

(Aune, 2017a). Interessen for hva som vil skje og hvordan karakterene i serien opplever er 

sentralt for hvordan avisene framer SKAM. Her er dog en mer generell sammentrekning av 

ungdom og et skille mellom det å være ung i dag og ung før med henvising til de teknologiske 

utviklingene som har kommet, som trekkes frem i teksten som omhandler kjendisforeldre. 

Diskursivt kan en plassere generasjon og teknologi diskusjonen i en tolkning av at ungdom 

lever svært annerledes i dag, samtidig som de fortsatt utsettes for de samme medmenneskelige 

problemene som generasjonene før. Med andre ord er det en diskusjon om hvordan det er å 

være ungdom i dag nå som sosiale medier legger krav tilstedeværelse og evne til å sjonglere 

sosiale relasjoner både i det virkelige liv og på nett. Noe som serien speiler svært konkret 

gjennom å poste klipp, bilder og meldinger på nettsiden for SKAM, gjennom min tolkning av 

diskusjonen om ungdom og sosiale medier.  

SKAM og populariteten serien fikk i sammenheng med den dekningen som avisene hadde på 

serien kan også stilles i et mer kritisk lys med tanke på hvordan de to påvirket hverandre. I 

seriens evne til å ta opp tematikk som overgrep, religion og parforhold posisjonerte SKAM 

seg som en agenda-setter. Det vil si at det SKAM tok opp i serien også ble trukket frem av 

avisene og ut i offentligheten (McCombs, 2004, s. 36). Agendasetting er koblet til framing 

ved at mens framing ser på hva som fremheves, ser agendasetting på hvordan fremheving 

påvirker det offentlige ordskifte. Oppgaven vil argumenter for at muligheten til å sette 

agendaen gjennom tematikk er en av hovedgrunnen til at SKAM fikk såpass mye påvirkning 

på media, her med referansen til avisene i studiet (VG, Dagbladet, Vårt Land og NRK). 

Agendaen til SKAM, som kommer frem i tematikken og handlingen i serien, var med på å 

skape diskusjoner. Min tolkning er at de offentlige diskusjonene igjen var med på å 

underbygge posisjonen til ikke bare SKAM, men også indirekte til NRK. Det må her 

poengteres at agendaen til SKAM var spesifikt rettet mot jenter 16 år og at diskusjonen videre 

i samfunnet rundt var en utilsiktet konsekvens i starten av serien. Resultatet av dette er at en 

må stille spørsmål om påvirkningen mellom serien og media. Et spørsmål som ble stilt av 

journalisten fra NRK, Hanna Huglen Revheim: 

Alle mediene skulle være best på SKAM, husker jeg. Mye fordi SKAM var det mest 
populære på tiden. Det gjorde at det ble en slags siker igjen, fordi vi skriver mye om 
SKAM så gir vi også serien legitimitet. Hvis ingen hadde skrevet om serien kan det 
gode hende at serien ville ha vært like populær, men kanskje ikke så viktig? Hanna 
Huglen Revheim, NRK 
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Hun peker på sirkelen mellom SKAM som agendasetter, og avisene som viderefører 

agendaen. Måten Hanna Revheim formulerer sin kommentar peker på hvordan avisene er med 

å skape føringer på hvordan vi forstår SKAM, i tillegg til at serien i seg selv også er med på å 

skape føringer. Derfor er det et poeng å stille spørsmål på hvordan SKAM frames for hvordan 

hadde vi egentlig forstått SKAM om avisene ikke hadde fulgt opp agendaen til serien og skapt 

sin egen framing om hva som var viktig med serien. På den andre siden var avisene svært 

opptatt av formidlingen og temaene SKAM tok opp. Oppgaven vil argumentere for at en 

mulig forklaring ligger i tematikken og distribusjonen til serien, hvordan de har publisert, 

sammen med hvordan serien ga publikum muligheten til å følge karakterene gjennom sine liv 

og dermed skape en realistisk representasjon. Noe som vil bli belyst i analysen og drøftingene 

videre om suksessframingen, men også om kjærlighetsframingen og 

representasjonsframingen.  

 

5.1.2 Suksess gjennom det multimediale  

 
Kapitelet som omhandler Suksessframingen vil legge frem vektleggingen av hvordan SKAM 

ble publisert og hva som gjorde at serien fikk oppmerksomhet og klarte å holde på den. Her 

vil store deler av analyse og drøftingen være vektlagt på uttalelser fra journalistenes da det i 

artiklene er nevnt, men i hovedsak kommer frem som fakta-kommentar på hvordan SKAM 

publiseres eller som kommentar på at SKAM sitt innhold blir diskutert på selve nettsiden for 

SKAM. Grunnen til valget med å ta dette med i studiet baseres på det grunnlaget at det innad i 

artiklene refereres til realisme og det henvises til hvordan ungdom speiles gjennom 

publiseringen gjennom det multimediale og påstanden vil derfor være at SKAM blir fremstilt 

som suksessfylt i relasjon med publiseringen. Denne påstanden kommer frem gjennom 

observasjonene til journalistene som ble intervjuet.  

Før studiet peker på eksempler fra materialet og journalistene må det klargjøres hva som 

menes med multimedial plattform. Multimedial kan også forståes som transmedial, men i 

studiet vil det konsekvent bli brukt begrepet multimedial. Begrepet omhandler hvordan flere 

medier brukes i et og samme produkt. Spesifikt for SKAM er det snakk om de tradisjonelle 

med tanke på film, lyd og bilde. Samtidig åpner begrepet opp for nyere medier som sosiale 

medier. Multimedial plattform er en konsekvens av hva en definerer som mediekonvergens 
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som tar for seg hvordan eldre og nyere medier går sammen og skaper en blandingsform (Bom, 

2018, s. 55).  

Om hvordan SKAM publiserte sitt innhold: 

Jeg tror det hadde mye å si fordi det opplevdes som friskt og originalt, samtidig som 
det fanger oppmerksomheten gjennom å oppdateres i real time. [...] En sjekket jo flere 
ganger daglig [...] og med SKAM så fikk man en tilknytning flere ganger om dagen 
for det kommer en Instagram post der og en tekstmelding her, og en er jo i universet 
hele tiden. Sofie Braseth, Dagbladet 

I dette sitatet fra intervjuet med henne refererer Braseth til hvordan SKAM serien skapte et 

rom hvor det var mulig å følge med på handlingen i SKAM omtrent kontinuerlig og det i dette 

rommet ble publisert alt i fra klipp, tekstmeldinger mellom karakterene eller Instagram bilder 

hvor en kunne se hva karakterene gjorde utenom selve klippene. Med andre ord ble bruken av 

en multimedial plattform for distribusjonen av SKAM en viktig nøkkel i SKAM sin 

popularitet. Samtidig var det lagt til rette for at en kunne interagere direkte med et eget 

kommentarfelt for hver ting som postet via SKAM sin egen side (Skarstein & Lindtner, 

2018a). Noe som ga grunnlag for at det var mulig å diskutere direkte hva som skjedde i serien 

med andre som også fulgte med. Disse diskusjonen ble igjen plukket opp av avisene her med 

eksempel fra Vårt Land og deres kommentar på diskusjonen som oppsto i sesong tre med Isak 

i hovedrollen hvor homofili var en sentral del av handlingen. 

-Unge har en moden religionsdebatt 

Religionsdebatt på i Skam på NRKs egne nettsider har flere religionsdebatter fått rundt 
500 kommentarer. Debattene handler i hovedsak om bibelsyn, religiøs symbolikk, 
evolusjonsteori og homofili. Vårt Land (Bjørdal, 2016a) 

Et annet eksempel omhandler også kommentarfeltet og diskusjonen rundt handlingen i serien. 

Sitatet er hentet fra en artikkel som omhandler situasjonen i sesong to hvor hovedkarakteren 

Noora konfronterer Nikolai, broren til William som Noora er forelsket i, og hans trusler om å 

legge ut seksualiserte bilder av henne.  

Kripos hyller Skam -Noora 

-I sosiale medier var lettelsen stor da Noora endelig tok til motmæle mot storebroren 
til William. Noen av kommentarene på hjemmesiden til serien er slay (overlegen 
vinner) Gamle Noora er tilbake! og Hun er så boss. VG (Svendsen, 2016b)  

Begge viser til hvordan det legges vekt på hvordan det kommenteres på handlingen i serien 

via seriens egne sider. Vårt Land legger vekt på kvaliteten av debatten som foregår og 
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henviser til hva oppgaven ser på som en positiv fremstilling av ungdommers evne til å 

diskutere et konfliktfylt tema. VG på sin side henviser også til SKAM sine egne nettsider, 

men legger her mer vekt på en kommentar av stemmingen og reaksjonene på et gitt klipp.  

Tilbake til sitatet fra Braseth om tilgangen til SKAM universet. Nettopp det at serien publisert 

på en multimedial plattform ga henne en ekstra tilknytning til serien. Det kan også 

argumenteres for at denne tilknyttingen fremmes av at serien benytter seg av sosiale 

plattformer som ungdommen bruker i sitt eget liv (Rustad & Krüger, 2017, s. 2-3). Gjennom å 

speile hvordan ungdom benytter seg av Instagram, meldinger og andre sosiale medier skaper 

serien en plattform som tillater ungdom å trekke inn i et kjent univers hvor de kjenner til de 

underlagte normene og dermed blir både skille mellom fiksjon og realitet tåkelagt, men det 

kan argumenteres for at det oppstår et sterkere bånd til serien og universet i seg selv (Rustad 

& Krüger, 2017, s. 19). 

Det er to tolkninger av det multimediale som vil bli trukket frem: hvordan avisene framer 

ungdommens sin bruk av kommentarfeltet og konsekvensene av dette, sammen med 

framingen som fremmes av journalistene om realismen i serien gjennom tilgangen og bruken 

av multimedial plattform.  

Gjennom eksemplet fra Vårt Land og VG er det hvordan ungdommene bruker 

kommentarfeltet til å utveksle informasjon om handlingen i serien samt at de diskuterer 

tematikken som tas opp. Det fremheves, spesifikt fra Vårt Land, at kvaliteten på diskusjonen 

er svært høy og at den er bedre enn hva som kan sies om den eldre generasjonen i 

kommentarfeltet til nettaviser. 

Førsteamanuensis i religionspedagogikk Elisabeth Tveito Johnsen har studert 
nettdebatten og mener den gir et interessant innblikk i hvordan de unge tenker om 
religion. Når de(Ungdom) møtes i kommentarfeltet, ser det ut til at de behersker seg 
mer enn voksne, som ikke har gått gjennom den samme disiplineringen. Vårt Land 
(Bjørdal, 2016a) 

Fremhevingen som kommer tydeligst frem i dette sitatet er en form for hyllest til kvalitetene 

ungdommer viser i en debatt som for mange kan være svært konfliktfylt og betent. Med andre 

ord henviser sitatet til at ungdom har en god debatt-etikk. Debatten omhandler som nevnt 

tidligere om homofili og religion, og her er det spesifikt snakk om kristendom. Det skapes i 

gjengjeld et skille mellom ungdom og eldre generasjoner hvor det viser til at det ikke er like 

gode kvaliteter å finne diskusjoner om samme tema. Framingen fremhever her hvordan 



37 
 

problemet er en usivilisert debatt, som også omfatter en form for moralsk bedømming. Selv 

om det ikke kommer frem noen spesifikk løsning vil oppgaven fortsatt si at det pekes på at 

ungdom ser ut til å løse problemet på egenhånd. Dermed er det innad i framingen om ungdom 

og debatt en form for håpefull kommunikasjon. En indirekte fremheving kan også plasseres 

mot ungdommens bruk av sosiale medier fordi de klarer å bruke det på en sånn måte at det 

fremstår som en sivilisert diskusjon.  

I relasjon til diskurs er det mulig å se dette i kontekst av en bekymring om hvordan sosiale 

medier påvirker samfunnets evne til å kommunisere. En kan trekke paralleller til både 

tidligere medieforskning og en evig diskusjon om anonymitetens vold på nettet. Hvor 

anonymitet skaper ekkokammer og media gjennomsyrer alle aktiviteter (Vestberg, 2014). Her 

derimot virker det til å være en motstridende diskurs som trekker frem en mer positiv 

holdning til hva sosiale medier kan skape. På den andre siden Samtidig er begge disse sidene 

som nettopp ble beskrev svært polariserte sider og lite nyansert, men til gjengjeld er dette et 

poeng å trekke frem for et sentralt punkt med framing er nettopp også hvordan tekstens makt 

baseres seg på en forenkling for å kunne fremheve et poeng (Hjarvard, 2015, s. 105; Entman, 

1993).  

På den andre siden av min tolkning av en positiv vinkling på ungdoms evne til å håndtere 

sosiale medier og SKAM sin plattform, vil jeg trekke frem en kommentar fra Elise 

Guldbrandsen og hennes observasjon av hva hun ser på som et skille mellom det offentlige 

ordskifte og målgruppen: 

Det med disse sakene vi rundt karakterene og problematiserte det som skjedde, altså 
rundt homofili, Sana og Hijab, og hooking. Så tror jeg målgruppen brydde seg svært 
lite Elise Guldbrandsen, VG 

Hun legger vekt på at hennes observasjon var at det ikke var noen interesse, i motsetning til 

hva Vårt Land trekker frem spesifikt med religionsdebatten og VG sin dekning av 

kommentarene på Noora og konfrontasjonen med Nikolai. Spørsmålet som kommer til synet 

her er: Er det en manglende forståelse av hvordan ungdom samhandler via sosiale medier?  

En mulig tolkning av spørsmålet er at Elise sin observasjon går i retning av at det eksisterer et 

skille mellom hva som skjer i kommentarfeltet og hva som kan sies å bli diskutert i det 

offentlige, her med tanke på hva avisene trekker frem og i andre medier. Det andre er at også 

er skille i hvordan ungdom i målgruppen til SKAM snakker sammen i motsetning til eldre 

generasjoner. Med andre ord, ungdom har en offentlig samtale et annen sted enn på de 
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tradisjonelle plattformene (Rustad & Krüger, 2017, s. 20). Sondre Bjørdal fra Vårt Land 

påpeker en følelse av dette skille og hvordan dette kan kobles sammen med sosiale medier: 

Digital natives er jo et begrep som jeg har sett blitt brukt på de som har vokst opp med 
disse verktøyene som er helt naturlig som de ikke har behøvd å lære seg i etterkant av 
de har blitt modne. De har på en måte kommet som en del av den ordinære 
oppveksten. Kjenner kanskje på at det er en generasjonskløft som er virkelig og 
ganske dyp. Som jeg er interessert i å forstå ungdom bedre på og jeg syns SKAM var 
egentlig en ålreit, en ganske overbevisende måte å gjøre det på. Sondre Bjørdal, Vårt 
Land 

For som tidligere nevnt, er det et offentlig ordskifte i kommentarfeltet på SKAM sine sider. 

En kan argumentere for at kommentarfeltet til SKAM gir et innblikk i hvordan ungdom 

diskuterer og tolker som gir unike muligheter for både forskning og analyser (Skarstein, 

2018b, s. 198). 

Det ville ha vært interessant å se nærmere på hvordan diskusjonen av tematikk og historie 

skilte seg mellom målgruppen og det offentlige ordskifte. Det er tydelig at serien skapte 

diskusjoner hos målgruppen, men at det oppleves som at ungdom ikke brydde seg om hva 

som ble diskutert i det offentlige (Skarstein, 2018b, s. 197). Denne oppgaven vil ikke gå mye 

nærmere inn på nettopp dette, men trekke frem at det er interessant at det eksisterer en 

tolkning om to ulike offentlige diskusjoner om SKAM. Hvor den ene eksisterer gjennom 

avisen og den andre gjennom SKAM sine egne nettsider og kommentarfelt.  

 

5.1.3 Vanskelig tematikk gir suksess 

 

Skam sesong 2 - Skam -sjef etter svensk overgreps-avsløring: - Et av målene med 
serien er å gi ungdom verktøy til å takle problemer de møter 
- Fant mot i Skam: Først mange år seinere torde altså jenta å søke hjelp. I dag er hun i 
tenåra, og i etterforskningen skal det ha kommet fram at hun først valgte å fortelle om 
overgrepene etter å ha sett NRK-serien Skam. Dagbladet (Lindblad, 2017)  

 
Argumentasjonen så langt har basert seg på analyse og drøfting av SKAM som en suksess via 

artikler som omhandler klikk og dekning i utlandet og i Norge, og gitt et blikk på hvordan 

ungdommen bruker og diskuterer via den multimediale plattformen som SKAM er på. I disse 

er det henvisninger til at tematikken i SKAM er en stor del av pådriveren for suksessen til 

SKAM og oppgaven vil nå gå nærmere inn på hvordan dette fremstår i dekningen av SKAM.  
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Skam-klipp omfavnes av rekordmange: - Reaksjonen til Jonas er forbilledlig 
- Fredagens Skam-klipp, hvor Isak forteller bestekompisen Jonas at han er forelsket i 
en gutt, hylles og har vakt et enormt engasjement. Et viktig klipp som gir forbilder for 
alle, mener lederen i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. NRK 
(Helljesen, 2016) 
 

Under delkapittelet om «4.1.1 Generelle fremstilling av SKAM som suksesshistorie» trekkes 

det frem hvordan SKAM gjennom tematikk var med på å sette agendaen for hva som ble 

diskutert. Tematikk og brudd på tabu er eksempler som Elise Guldbrandsen trekker frem som 

sterke kvaliteter med SKAM: 

SKAM har hele veien brutt tabuer, og særlig fra sesong to. Fra da har de utforsket og 
eksperimentert. De har på en måte hele veien vært med på å bryte tabuer. Så det var 
naturlig at de lagde for eksempel en sesong om homofili, for det er jo et av de temaene 
som er vanskelig for mange unge. Elise Alexandra Guldbrandsen, VG 

Dette kan sies å stemme overens med funnen i materialet.  Her vil eksemplene som er trukket 

frem være artiklene som omhandler overgrepstematikken fra sesong to med Noora. De peker 

på hvordan påvirkningen fra serien fikk en ung svensk jente til å fortelle om de overgrepene 

hun ble utsatt for av sin far. Det andre eksemplet fra det innhentete materialet er overskriftene 

fra dekningen om episoden hvor Isak kommer ut som homofil til sin venn Jonas. Artiklene 

referer til hvordan lederen for FRI og andre organisasjoner er svært glade for at SKAM viser 

hvordan det skal gjøres når noen kommer ut av skapet. Disse to er eksempler på noen av 

temaene som SKAM tar for seg.  

I sesong fire med Sana er det spørsmål rundt det å være muslimsk i det norske samfunnet som 

er sentralt. Dette vil bli sett nærmere på i kapitlet om framing og kjærlighet, men vil nå legge 

frem Noora og William fra sesong to, da det eksisterer tegn til at nettopp dette forholdet var 

med på påvirke hvordan avisene framet SKAM som en suksess. Sammen med dette vil 

oppgaven også trekke frem overgrepstematikken fra sesong to.   

5.1.4 Noora og William  

 

Kari (81): - Hvis William svikter Noora, er det over og ut 

-Kari Hansen-Tangen (81) er en av de 960.000 unike brukerne på seriens hjemmeside. 
Hun har sett alle episodene, enkelte av dem flere ganger. I likhet med mange andre 
lurer hva som skjer mellom William og Noora, hovedpersonene i sesong 2. - William 
blir lett fristet. NRK (Elnan & Ingebrethsen, 2016)  
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Kari (81) som blir intervjuet i denne artikkelen er en av mange som fulgte nøye med på 

hvordan forholdet mellom hovedkarakteren Noora og William utartet seg. Samtidig som det 

var stor interesse fra publikum var avisene også svært interessert i hvordan det vil ende 

mellom dem. Her vil oppgaven legge frem avisene sin framing og diskusjoner om forholdet 

mellom Noora og William, i tillegg til å koble det opp mot vanskelig tematikk, som igjen er 

en av koblingene til Skam som en suksesshistorie.  

Kan Skam -forholdet vare? Parterapeuter vurderer Noora og William 
-Men med fenomenet Skam har så mange levd seg inn i forholdet mellom Noora og 
William at vi kjenner oss nødt til å stille spørsmålet: Kan den deilige - og vanskelige - 
ungdomsforelskelsen vare? Og hvordan håndterer man den? [...] spørsmålene er Skam 
-relevante og satt behørig i Noora og William-kontekst. VG (Svendsen & Dahl, 2016)  
 

Oppbygningen av forholdet mellom Noora og William startet i løpet av sesong en, som her 

ikke er inkludert i studiet på grunn av manglende dekning og material, og bygget seg 

betraktelig opp i løpet av sesong to. William ble tidlig definert som både ufin og aggressiv i 

tilnærmingen sin til Noora, og ble omtalt som potensiell voldtektsmann av en svensk 

kommentator. «Svensk kommentator: Skam -William er en potensiell voldtektsmann» VG 

(Johansen Ø. D., 2016a). 

I selve serien er også utrykket «fuckboy» ofte brukt og referer til det å ligge rundt. Derfor er 

det påfallende hvordan sesong med to med Noora i hovedrollen kan defineres etter hennes 

relasjon til William. Avisene fokuserer i stor grand på hvordan forholdet mellom de er 

turbulent og stiller ofte spørsmål rundt både kvaliteten på forholdet, om det vil vare og hva 

som kommer til og skje. Burde de finne sammen, eller burde de gå fra hverandre? (Svendsen 

& Dahl, 2016; Dahl, 2016b). Journalistene selv viser tegn til å være svært investert i 

dekningen av forholdet mellom de to, og noe av grunnen ligger på en tolkning av klassiske 

kjærlighetsnarrativ og ideen om å gjøre en «bad boy» til en «good boy». Det er også tegn på 

at William karakteren, og Thomas Hayes som spiller William, noen ganger overskygger 

Noora i popularitet.  

Han fikk jo en voldsom oppmerksomhet (i sesong to). Det var jo helt crazy på et 
tidspunkt altså alle ville jo altså jeg tror vi hadde en sak fra en magasinfest her der alle 
damene hadde tatt selfie med William sant og det var når han var på sitt mest populære 
Dagbladet, Sofie Braseth.  

Dette kommer også til synet i artikler, og da spesifikt i etterkant av at han meldte sin avskjed 

fra SKAM. Skam-William gir seg, NRK (Stolt-Nielsen, 2016) Skam -Herman om kompisens 

sjokkexit: - Vi støtter ham så mye vi kan, Dagbladet (Braseth, 2016a). Disse er noen av 
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overskriftene som kom i kjølevannet av nyheten om at Thomas Hayes, skuespilleren som 

spiller William, gir seg i serien. Grunnlaget for å inkludere disse eksemplene er fordi dette 

peker på hvor mye oppmerksomhet som serien fikk gjennom relasjonen mellom de to, 

samtidig som det gir et interessant blikk på fordelingen av oppmerksomhet Noora og William  

Noora sin posisjon blir utfordret i samme artikkel som omhandler William som potensiell 

voldtektsmann. I artikkelen blir det stilt spørsmålstegn ved Noora som feminist fordi hun er 

forelsket i William. Reaksjonen på spørsmålet blir møtt med henvisning til at William har 

faktisk vist at han kan være en god person mot andre og Noora. Sammen med en referanse om 

at det Nikolai, broren til William som tok seksualiserte bildet av Noora i løpet av sesong to, 

gjorde var et overtramp og ikke akseptabelt.  

Innad i denne teksten er det mange konfliktfylte forståelser av forholdet mellom Noora og 

William. En kan tolke plasseringen av konflikten fra to ulike vinklinger. Den største vil være 

diskusjonen om William og hans væremåte i møte med Noora. Den andre vil kan plasseres i 

diskusjonen om hvorvidt en kan være en feminist i møte med utfordrende maskulinitet. 

Sesong to ble sendt høsten 2016, men denne konflikten som blir diskutert har sterke 

paralleller til #MeToo kampanjen som var en stor del av offentligheten i 2018. Denne 

kampanjen fokuserte på konsekvensen og følgende av uønsket seksuell tilnærming og 

overgrep. Konsekvensene av kampanjen slo hardt inn i det politiske Norge om enn i ulik grad 

(Leder, 2018). Oppgaven vil her ikke gå nærmere på selve kampanjen, men vil trekke inn 

hvordan framingen om Noora og William ikke virket til å være et hinder for selve framingen 

om at SKAM sesong to var en suksess og at det lå en forventing om at de to skulle bli et par. 

Diskusjonen som oppsto står som en direkte konsekvens av hva serien tok opp og dermed 

ikke overraskende at det fremstår som positivt.  

En kan tolke reaksjonen på fremhevingen av de utfordringene Noora og William som en 

peker på at SKAM var en suksess, men at framingen om at de burde bli sammen med 

referansen til artikkelen «Kan Skam -forholdet vare? Parterapeuter vurderer Noora og 

William» (Svendsen & Dahl, 2016) er noe ukritisk. Det ikke foreligger flere vinklinger om at 

sesong to ikke burde følge en mer klassisk romantisk narrativ hvor de får hverandre til slutt. 

Oppgaven vil argumentere for at dette peker på hvor sterkt framingen om kjærlighet kan være 

og at det her virker til å triumfere et mer kritisk blikk på Noora og William sitt forhold fra 

avisene sin side. På en annen siden presenterer Vårt Land en artikkel som tar for seg hvordan 

nettopp dette forholdet har vært med på å løfte serien frem.  
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Skams suksess hever statusen til ungdomskulturen 

Russegutten William er skikkelig kjekk, og samtidig en manipulerende rundbrenner. 
Dessuten er venninnen Vilde også veldig forelsket i ham. Skjønner ikke Noora at 
William er akkurat den type gutt moren hennes burde ha advart henne mot? Debatten 
begynte i Aftenpostens Si;D-spalte, der Asli Altunøz skrev at Skam ødela sin sterkeste 
kvinnelige karakter da Noora ble sammen med William. [...] At debatten om en fiktiv 
sekstenårings moralske valg har nådd både avisspaltene og lunsjbordet, må sies å være 
en seier for ungdomskulturen. Vårt Land (Bjørdal & Tjellaug, 2016)  

Det må her presiseres at en mulig årsak til at det fremstår som noe ensidig positivt i favør av 

at Noora og William skal være sammen kan spores til innhentingen av kildemateriale. Slik 

sett er det vanskelig å kunne se de store linjene på framingen og diskusjonen som oppsto av 

disse. Derimot er det et poeng at det igjennom artikkelen i Vårt Land legges vekt på at 

diskusjonen om paret ser ut til å ha fått god plass i det offentlige, utenom avisene og de 

kildene som er hentet inn, og fremstår som en mer nyansert vinking på forholdet. På samme 

tid, og med linjer tilbake #MeToo, ville kanskje en mer omfattende vinkling fra avisene om 

William ha vært med på å fremme en diskusjon og ny diskurs på hva som kan anses som 

Giftig maskulinitet. Kort forklart vil giftig maskulinitet omfavne hvordan maskulinitet 

forståes som noe konkret og fastsatt. Hvor en trekker frem problematiske aspekter som 

seksuell pågående, dominerende og kontrollerende atferd (Hess & Flores, 2018). Denne 

diskusjonen så ikke ut til å få et like godt rotfeste før nettopp #MeToo kampanjen, selv om det 

er tegn til den i dekningen om William ved at det stilles kritiske spørsmål om seksuell 

tilnærming. Mye av suksess til SKAM fra sesong to baserer seg på forholdet mellom Noora 

og William. Samtidig som forholdet er etter min tolkning en av grunnmurene i suksess er 

klare tegn gjennom tolkningen av framingen om dem at forholdet var problematisk. 

Oppgaven vil her påstå at gjennom framingene om dem er det noe manglende nyansering og 

videreføring av tematikken om Noora og William. Når det er nevnt er det ikke tegn til at 

diskusjonen om dem var noe mindre av den grunn.  

 

5.1.5 Overgrep og samfunnsrolle  

 

Voldtektssenter hyller Skam: - Dette er veldig viktig informasjon 
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- Det er kjempebra at NRK setter temaer som voldtekt og overgrep på dagsordenen! 
Det kommer fram mye viktig informasjon i disse episodene, sier Lisa Arntzen i Dixi 
Ressurssenter, som jobber for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende. - Gå til 
legen Arntzen  
trekker spesielt fram scenen hvor Vilde sier at Noora burde gått direkte til legen. 
Dagbladet  (Malm, 2016) 

  

I relasjon med vanskelig tematikk gir suksess er overgrepstematikken fra sesong 2 en sentral 

del i hva som kan anses som kilden til framingen som SKAM som en suksesshistorie. Fokuset 

her er framingen fra avisene om overgrepet og koble det til hvilken diskusjon som kom i 

kjølevannet. Kort oppsummert opplevde Noora et overgrep fra broren til William, Nikolai, på 

en fest. I etterkant av overgrepet følger vi hennes reaksjon og forsøk på å forstå hva som har 

skjedd. Resultatet er at hun tilslutt forteller venninnen om hva som har skjedd og at hun 

konfronterer Nikolai med lovverket om seksualiserte bilder av barn, da hun selv er 16 år og 

ikke myndig (Svendsen, 2016b). I ukene hvor overgrep var en sentral del av fortellingen av 

Noora kom det flere hyllester av SKAM sin evne til å ta opp tematikken. 

Hendelsen fikk mye oppmerksomhet og ble godt mottatt av Dixi (Ressurssenter mot voldtekt) 

og Kripos, som offentlig viste at de syntes det var svært bra og viktig at NRK gjennom 

SKAM tok opp tematikk som voldtekt og overgrep (Svendsen, 2016b). Det er vektleggingen 

av informasjon som blir portrettert gjennom SKAM som preger avisene når de tar opp 

overgreps tematikk. Spesielt viktig er det hvordan et gjennom samtaler mellom Noora og 

vennene legges vekt på hva en skal gjøre i møte med overgrep og at det er viktig å gå til 

legen, samt melde fra til politiet. Dagbladet har i tillegg til en artikkel spesifikt om klippene 

fra SKAM artikler om hvordan en svensk jente har meldt fra om overgrep fra sin egen far på 

grunn av SKAM. Tittelen på artikkelen var «Skam - Svensk mann innrømmer voldtekt av 

dattera. Jenta fortalte om grove overgrep etter å ha sett Skam» (Lindblad, 2017; Braseth, 

2017b). Det er tydelige referanser tilbake til SKAM sitt forsøk på å gi ungdom, og spesielt 

jenter, verktøy til å håndtere vanskelige situasjoner. NRK på sin side har en artikkel om 

hvordan tematikken i SKAM sesong to burde være pensum i skolen. Igjen er det vektlegging 

på informasjon og det å snakke om voldtekt som er en vanskelig tematikk. SKAM gir derfor, i 

artikkelen, en god mulighet til å åpne for samtale. I tillegg til at det bør inkluderes som 

pensum legger også artikkelen vekt på at voldtekt og overgrep er kjønnsnøytralt (Jørgensen K. 

K., 2016). Her hvor NRK spesifikt også tar for seg den gjelden tematikken fra SKAM 

kommet også det inn et perspektiv om hvilken rolle NRK har: produsent eller reklame? På 

den andre siden er det en sentral og viktig handling det skrives om og derfor ikke unaturlig at 
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NRK legger vekt på å formidle dette. I møte med framingen om hvordan SKAM har tatt opp 

et viktig tema og samtidig vist hvordan en skal håndtere situasjonen trekker kildene i artiklene 

frem at overgrep er kjønnsnøytralt. Her spesifikt fra NRK sin artikkel om at SKAM burde 

være pensum.  

Det er veldig lett å si at jenter opplever slikt, og menn blir ofte usynliggjort i denne 
situasjonen. Veldig få snakker om kvinner som overgripere, men i de tilfellene det 
faktisk skjer er det gjerne mer traumatiserende og potensielt mer skadelig fordi 
kvinner assosieres med omsorgspersoner og sjelden blir avslørt, avslutter Rothaug 
(Jørgensen K. K., 2016) 

Samtidig er denne framingen ikke like tydelig som framingen om jenter som opplever 

overgrep, men det kan bero seg på at det i SKAM spesifikt handler om Noora og at det ikke 

der heller henvises til at menn kan bli utsatt for overgrep. Her med vekt på fest relaterte 

overgrep. Tall fra politiet gjennom siden «voldtekt og seksuelle overgrep – Statistikk» kan en 

se på rapporten fra 2017 at 44.1% av anmeldte voldtekter dette året var festrelaterte (Haukaas, 

2018). Statistikken som underbygger behovet for informasjon og viktigheten av den 

fremstillingen som SKAM gjorde, og som avisene også valgte å fremme i sin 

nyhetsformidling, som igjen forsterke debatten og diskusjonene rundt serien. Slik som Elise 

fra VG nevner, særlig etter overgrepstematikken, så forsto SKAM produksjonen hvilke 

muligheter de hadde. Derimot kan ikke oppgaven se at avisene utvidet tematikken noe mer 

enn at de fremstilte det som viktig og sentralt for hvorfor SKAM serien var bra sammen med 

hvordan overgrepstematikk ble en sentral del av det offentlige ordskifte.  

Videre er det gjennomgang av de to andre hovedframingen om SKAM som er 

Kjærlighetsframing og Representasjonsframing. Innad i disse vil det en del av de 

underbyggende artiklene være sterkt knyttet til hvilken tematikk SKAM har tatt opp og 

hvordan avisene har videreført SKAM sin agenda inn i den offentlige diskusjonen.  

 

5.2 Alt for Kjærligheten  
 

Skam sesong 3: - Kjendisene om Skam -duoen Isak og Even: - De overgår Noora 
og William 
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- Lise Karlsnes: - Jeg elsker Skam! Artist og skuespiller Lise Karlsnes (36) sier seg 
enig med Linnea, Sandra og Lasse. Hun skryter av at den nye sesongen trekker frem et 
tema som ikke har vært så godt belyst på norsk TV. - Jeg elsker Skam og synes de gjør 
en kjempejobb. De formidler hvordan det er å være ungdom og belyser ungdoms-
problemstillinger. Ekstremt viktig, flott og bra program. Hun synes også måten de 
fremstiller homofili virker svært ekte. - Det er kjempeviktig. Måten de viser homofil 
kjærlighet på er blitt gjort på en fin, nær og ærlig måte. Jeg synes det er vakkert, sier 
hun Dagbladet (Ferkingstad & Espeli, 2016)  

Kjærlighetsframingen er den andre hovedframingen beror seg på hva avisene legger vekt på 

når de framer relasjoner i SKAM. I materialet er det en gjennomgående tematisering av 

parforholdene i SKAM, som også samsvarer med vektleggingen serien hadde om kjærlighet 

og kjæreste. Hver enkelt sesong omhandler ikke bare venneforholdet, men også hvordan 

hovedkarakterene forelsker seg og møter de utfordringene som kommer i møte med 

forelskelsen. Her vil oppgave legge frem funnene som bygger oppunder argumentet om at 

kjærligheten er en av hovedframingen samtidig som den vil se på hvordan framingen påvirket 

diskusjonen rundt serien.  

Dette kapitlet vil være oppdelt etter hvert enkelt par i serien. Det vil si at studiet vil se på 

forholdet og fremstillingen av kjærligheten mellom Noora og William, Isak og Even, samt 

Sana og Yousef. Hver delkapitlet vil legge frem hvordan avisene Framer kjærligheten og 

deretter se på hvilke konsekvenser og tolkinger som kom ut av denne fremstillingen. Innad i 

teksten vil trekke på kommentarer og observasjoner fra journalisten fra hver enkelt avis.  

‘Skam former hvordan folk ser på oss’ 

- Sana er forelsket i Elias sin kompis Yousef. Et av vendepunktene i denne sesongen 
var da Yousef fortalte Sana at han ikke tror på Allah. Felles verdier. - Hvor viktig er 
det for dere å finne en kjæreste som er muslim? - For min del er det veldig viktig. Jeg 
føler alle går løs på meg når jeg sier det, sier Zuhayr og ler. - Men hvis man ikke deler 
de fundamentale verdiene i livet, hva er da meningen med forholdet? De understreker 
at muslimske jenter tenker ulikt om dette spørsmålet. Vårt Land (Tjellaug, 2017a) 

Før oppgaven går videre med analysen og drøftingen av materialet vil den legge frem en kort 

kontekst på de tre parforholdene analysen skal se nærmere på. Noora og William har studiet 

sett nærmere på i relasjon med hovedframingen om suksess, men vil her repetere det viktigste.  

Sentralt for Noora og William var oppbygningen de fikk fra sesong en og over til Noora sin 

sesong, som var nummer to. Fokuset mellom dem var basert på William sin interesse for 

Noora og hennes utfordringer med å akseptere at hun hadde følelser for han. Williams 

oppførsel var til tider svært ufin og pågående og skapte en del diskusjoner samt avisartikler. 
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Her med henvising til «Svensk kommentator: Skam -William er en potensiell voldtektsmann, 

VG» (Johansen Ø. D., 2016a) 

Isak og Even på sin side er sterkt knyttet opp mot Isak som har vist tegn i de foregående 

sesongene om at han muligens er homofil. Tredje sesong omhandler hvordan Isak forelsker 

seg i Even, en ny elev ved skolen, og han derfor må begynne med arbeidet om å akseptere sin 

legning. I Isaks sesong er det sterke bånd mellom kjærlighet og homofili, som vist i sitatet fra 

starten av dette kapittelet om kjendisene sine reaksjoner på Isak og Even.  

Til slutt er det Sana og Yousef. Sana sin sesong hadde mange forventinger basert på det at 

hun er troende muslim og jente, samtidig var det også forventinger om både forelskelser og de 

utfordringene det bar med seg. I løpet av sesongen kommer det frem at hun får et godt øye til 

karakteren Yousef, en av vennene til broren Elias. Hun må balansere både at han er ikke 

troende, og forventinger til hooking og sex. I selve materialet skiller Sana og Yousef seg ut i 

fra Noora og William, samt Isak og Even ved at det er svært lite om de som et par, men mer 

på hvordan Sana må balansere «seksuell frustrasjon» og hvilken betydning hooking har å si 

for henne på et mer generelt plan. Før analysen vil legge frem dette vil den først begynne med 

Noora og William. 

5.2.1 Feminist + Fuckboy = Kjærlighet 

 

3: William og Noora. Foto: NRK 



47 
 

Parforholdet som tydeligst kommer frem og som får mest fokus ut av den samling av kilder 

som er er hentet inn er Noora og William. Omtalen av paret kjennetegnes med spørsmål om 

forholdet er ment til å vare, om det blir de to og hvorvidt det er moralsk riktig for Noora å 

være sammen med han. Sentralt for den moralske debatten er Noora sin status som feminist 

og hvordan dette går sammen med hennes forelskelse i William. Diskusjonen om feminisme 

er svært interessant med tanke på at den i mine øyne peker på at feminisme blir brukt som en 

merkelapp. Hvor merkelappen blir brukt til å gi legitimitet til Noora, men også som en form 

for straff ved å ta den fra henne fordi hun ikke oppfyller forventingene til det å være kvinne. 

En tolkning som er svært ekstrem, men som oppgaven mener det finnes tendenser til i 

dekningen av Noora.  

William blir beskrevet som bad-boy, potensiell voldtektsmann og misforstått tenåringsgutt 

gjennom de ulike avisene. Avisene NRK og VG legger vekt på hvordan parforholdet har 

mange ulike sider og virker til å være svært interessert i å formidle hvordan parterapeuter og 

fans opplever paret  (Dahl, 2016a; Elnan & Ingebrethsen, 2016). Vårt Land på sin legger vekt 

på at forholdet mellom Noora og William, samt SKAM universet i seg selv, er med på å heve 

statusen til ungdomskulturen og at siden serien er av såpass kvalitet er de kritiske til hva de 

mener kan være en forenkling i debatten rundt Noora og William (Bjørdal & Tjellaug, 2016). 

Det fremstår som Vårt Land sin kritikk er rettet mot den debatten som i hovedsak styres av de 

voksne, selv om de referere til Aftenposten sin spalte Si;D som er rettet mot ungdom mellom 

13 og 21 år (Redaksjonen, 2012) hvor Asli Altunøz, en ungdomsdebattant, påstår at SKAM 

ødelegger sin sterkeste karakter, Noora, gjennom fortellingen om henne og William. Debatten 

ble tatt opp i det offentlige og Vårt Land la vekt på at den fremsto svært polarisert.  

Diskusjonen om Noora som feminist og hennes forhold til William, samt overgrepet fra 

broren som blir nevnt tidligere i studiet, er den diskusjonen som definerer henne med tanke på 

hvordan avisene skriver om Noora. Spesielt i møte med hennes forhold til William er det 

hennes etablerte status som feminist og med klare formeninger om rett og galt. Gjennom det 

etablerte kjærlighetsnarrativ med henne og William oppstår det problemer med Noora og 

statusen hennes. William i sin beskrivelse som bad-boy og fuck-boy er ikke nødvendigvis 

kompatibel med representasjonen av Noora slik oppgaven tolker fremstillingen og 

problematiseringen av henne gjennom avisene. Samtidig som det er drivkrefter for at de skal 

være et par er det en underliggende konflikt om hvem hun er som person, om hun blir 

sammen med William. Resultatet er en mengde artikler om dem som et par, inkludert intervju 
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med samlivsterapeuter som skal gi et innblikk i hvordan ungdomskjærligheten er i dag 

(Svendsen & Dahl, 2016). Selv har Julie Andem kommentert til VG hvordan hun ønsket å 

vise Noora som en sterk kvinnelig karakter, men som samtidig har svake sider som gjør at en 

unngår idealistiske høyder som en i realiteten aldri kan oppnå (Dahl, 2016b). Artikkelen, som 

er en av få artikler som har et spesifikt fokus på Noora som karakter og 

bakgrunnsinformasjon, gir oss et innblikk i hva som er målet hennes med Noora.  

Ut av fremstillingen av både Noora og William fra sesong to er det to potensielle tolkninger. 

Hvor det tidligere i kapitelet om SKAM som suksesshistorie blir diskutert hvordan William er 

objektet for en diskurs om mannsrollen og hva som kan anses som akseptert oppførsel er det 

her fokus på rollen til Noora som feminist. Etter min tolkning peker dette på hvordan det er et 

stort tolkningsrom i diskursen om hva feminisme er og at dette bobler frem i avisene sin 

vektlegging av kritikken Noora fikk fordi hun var forelsket i William og ble sammen med 

han. På den andre siden er kommentarene fra journalisten tydelige på at de anser Noora som 

feminist, og Elise Guldbrandsen legger ved at hun håper at feminismen står sterkere hos unge 

kvinner i etterkant av SKAM: 

Jeg tenker, håper at de har vært så tydelige og sterke og tøffe kvinner har på en måte 
introdusert mange i målgruppe har introdusert feminisme på en ufarlig måte. Jeg 
kommer ikke på at de har brukt feminist begrepet i serien, men det er ikke sikkert jeg 
har fått det med meg. Men at det ble introdusert på litt sånn ufarlig måte. For det å 
være feminist har kanskje vært noe sånn du spør om du egentlig vil være. Elise 
Guldbrandsen, VG 

Av intervjuene er det ingen direkte uttalelse om Noora og William annet enn referanser 

tilbake til William som en klassisk bad-boy og mye av populariteten startet med dem og 

kjærlighetsnarrativet. Derimot er det tegn til at de vektlegger hvordan parforholdet i sesong to 

skapte en slags mal for resterende sesonger og at mye av forventingene om hvordan serien vil 

gå frem med tanke på seksualitet, hooking og historiefortelling ble etablert her. Denne 

påstanden gjenspeiles i kommentaren fra Sofie Braseth som jobber i Dagbladet. 

I de tre foregående sesongene så hadde mye handlet om hooking og sesongen til Noora 
og Isak sesongen har handlet mye om kjærligheten sant og at det liksom resulterer i 
hooking så da var det lett å forvente at det også skulle skje med Sana. Sofie Braseth, 
Dagbladet 

Tolkingen min er derfor at kjærlighetsdramaet mellom Noora og William gjorde SKAM så 

populært. Framingen som blir nevnt i tidligere i drøftingen ligger på hvordan kjærligheten 

mellom de to var med på å skape diskusjoner om ungdomskjærlighet og hva som er 
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akseptabelt tilnærmelse, samtidig som det alltid var en forventing om at de skulle være 

sammen. Framingen om kjærlighet som alltid vinner frem blir videreført i serien, men det 

kommer til synet i ulike grad i avisene. Romantiseringen rundt de peker på kjærligheten som 

en sterk framing som er med på å styre forventingene til handlingen i serien, med støtte i 

sammenligningen fra VG basert på klassikere som Romeo og Julie, og nyere drama (Dahl, 

2016b). Romantiseringen er såpass sterk at i møte med framingen om William som potensiell 

voldtektsmann, så endrer ikke kjærlighetsframingen seg nevneverdig og det fortsetter å være 

en forventing om at de skal bli sammen. Her mener analysen at det er tegn til hva Entman 

(1993, s. 53) legger frem som to framinger i konflikt. Det vil si at det er to fremstillinger som 

konkurrer om å være den styrende. I dette tilfelle er det kritikken mot William vs. 

kjærligheten som det viktigste og vakreste. Videre vil den framingen som «vinner» konflikten 

være den framingen som kan sies å være det en «husker». Med andre ord hva er det som i 

ettertid av konflikten virker til å være den styrende tanken om tematikken? På samme måte 

kan en snakke om diskurs og diskursiv konflikt, med vekt på hvordan vi forstår situasjonen 

etter hvordan vi prater om det. I etterkant av SKAM sesong to er det ikke mulig, i mine øyne, 

å snakke om Noora uten og også snakke om William. Slik sett videreføres den forståelsen av 

de som et par til dette studiet også.  

I tillegg til fascinasjonen for hvordan forholdet skal utvikle seg er det tegn til motstridene 

framinger som i blir stilt opp mot kjærlighetsnarrativet, men som nevnt ikke ser ut til å 

strekke like langt. For hvor kjærlighetsframingen stiller Noora og William som to personer 

som trenger hverandre, og her kan en lese inn en moralsk bedømming av avisene hvor de 

legger vekt på løsningen vil være at de blir sammen, eksisterer det en frame som plasserer 

Noora og William som destruktive: med vekt på William som ødeleggende mot Noora, og 

Noora som selvdestruktiv. Som nevnt er det ikke tegn til at denne framingen utkonkurrerer 

framingen om kjærlighet, men den er med på å skape en konflikt i lesningen av Noora og 

William som et drømmepar. Nooras posisjon blir noe svekket og det stilles spørsmål om 

hennes representasjon som ung feminist, slik analysen leser kildematerialet. William virker 

imidlertid til å finne tilgivelse for sine «synder», selv om han får mye kritikk. Williams 

popularitet ser ut til virker til å være upåvirket, og med det sikter jeg til fokuset skuespilleren 

som spiller William, Thomas Hayes, fikk da han annonserte at han skulle trekke seg ut av 

serien etter sesong to: 

- Forstår at William slutter 
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-Fansen fortviler, og det har de all grunn til, ifølge TV-forsker ved Universitetet i 
Oslo, Gry Cecilie Rustad. - Du mister en venn som aldri kommer til å være en del av 
livet ditt lenger, sier hun. Hun forteller at folk knytter seg til TV-karakterene, og 
mange tilbringer mer tid med serie-karakterer enn vanlige bekjente. NRK (Bergmo & 
Ingebrethsen, 2016) 

Sitat ovenfor er en av fem artikler, av totalt 17, som omhandler at Thomas Hayes, William. I 

dekningen av at Thomas Hayes forsvinner er det ikke tegn til noen kritiske spørsmål eller 

søken etter hva William representerer eller hvordan karakteren var med på å forme serien og 

Noora. Det er i hovedsak fokus på at Thomas Hayes slutter, men at serien vil fortsette som 

vanlig uten han. Et poeng som må nevnes her er at Thomas Hayes valg om å slutte i SKAM 

ble dekket av alle avisene utenom Vårt Land i det innhentete kildematerialet. Dette kan tolkes 

i retningen av at det er det Noora som sitter igjen med utfordringene i det de to framingene, 

hvor den ene er kjærligheten og den andre er at de ikke passer sammen, møtes i den offentlige 

diskusjonen om hva som er moralsk riktig. 

Utfordringen Noora står med er hvordan avisene plassere henne som feminist. Det foreligger 

en form for merkelapp i fremhevingen av Noora som den gode venninnene, hvordan hun 

håndterer situasjoner og hennes styrke i konfrontasjonen mot Nikolai. På den andre siden 

fjernes denne merkelappen i møte med William og dermed fremstår det også som at å være 

feministisk er koblet opp mot hvem du elsker. Slik sett vil det si at det fremstår som noe 

problematisk i hvordan avisene framer Noora, og her beveger analysen seg inn et felt som den 

ønsker å se nærmere på i den tredje hovedframingen som er Fra fiksjon til representasjon, 

under delkapittelet 4.3.1 Feminist eller menneske. Poenget analysen ønsker å trekke frem er at 

framingen av kjærligheten her ser ut til å være i veien for en mer nyansert debatt om hva 

feminisme og at det er konsekvenser. Videre vil den trekke frem hvordan kjærlighet, og 

fremheving av den, formet hvordan avisene dekket Isak. 
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5.2.2 Isak og veien ut av skapet  

 

 

4: Isak og Even. Foto: NRK 

Skam sesong tre: - Store forventninger til Skam: - Vi er veldig nysgjerrige 

Bloggredaktøren tror sesong tre vil ta for seg Isaks legning som hovedtema, og håper 
det klarer å skape like mye debatt som temaene i sesong to gjorde. Der ble blant annet 
voldtekt og kroppspress hete temaer. - Nå kommer det til å handle mer om å være seg 
selv (Pedersen & Grønneberg, 2016) 

Å være seg selv er her fremhevet som en ubrytelig del av å elske en av det samme kjønn. Slik 

sett videreføres fokuset på kjærlighet fra sesong to og over til sesong tre med Isak i 

hovedrollen. I tillegg tar SKAM sesong tre for seg tematikken homofili, som medfører sine 

egne utfordringer, men i lesningen av kildene og de journalistiske perspektivene er det ikke 

tegn til at sesong tre er polarisert som med Noora og William. Hovedfokuset virker til å være 

på hvordan Isak er på vei ut av skapet og at kjærligheten til Even er sentralt for den 

vinklingen. Dagbladet, NRK og VG har alle artikler som tar for seg at de forventer at 

tematikken skal handle om homofili, samt kjærligheten mellom to gutter (Madshus, 2017a; 

Pedersen & Grønneberg, 2016; Ferkingstad & Espeli, 2016). Kjærligheten fremstår som en 

barrierebryter og det er kjærligheten som får Isak til å komme ut som homofil. Den beskrives 

som ekte og fri for klisjeer og slik jeg leser uttalelsene som kilder er det positive holdninger 
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til hvordan kjærlighet mellom to gutter fremstilles. Den positive innstillingen ser ikke ut til å 

møte noen kritiske røster ut av kildematerialet. Samtidig som NRK, VG og Dagbladet er 

sentralisert rundt det å vinkle handlingen i serien og at det fine med homofil kjærlighet, skiller 

Vårt Land seg noe ut. De velger å fokusere på hvordan SKAM-serien med Isak i hovedrollen 

har skapt diskusjoner i kommentarfeltet. De ser på hvordan kjærligheten har skapt en debatt 

om de religiøse aspektene ved homofili, og at de kommenterer hvordan det ser ut til at 

ungdom er i stand til å ha voksen og moden debatt om tematikken. Selv om det er uenigheter 

rundt homofilis rolle i det religiøse, her med fokus på det kristne perspektivet (Bjørdal, 

2016b; Bjørdal, 2016a) Der er dermed ikke de store forskjellene mellom avisen og selv om 

Vårt Land virker til å ha en litt annen vinkel ut i fra kildematerialet kan denne artikkelen 

tolkes i retningen til å være positiv til fremstillingen av kjærlighet i sesong tre.  

Sondre Bjørdal fra Vårt Land, som også har skrevet artikler om det religiøse i sesong tre, 

vektlegger hvordan serien fokuserer på kjærligheten, men at han mener i tillegg at i sesong tre 

tilføres kjærlighets narrativet noe mer enn hva det kanskje ble i sesong to. 

(Jeg) tenker at Noora og William er mer en tradisjonell kjærlighetshistorie med en 
vakker jente og bad-boy, selvsagt sammen med en forhandling kjønnsroller og makt, 
men i hovedsak er historien tradisjonell. Isak og Even på sin side tenker jeg har 
sprengt frem en ny forståelse av kjærlighetsnarrativ. Sondre Bjørdal, Vårt Land  

Denne sprengingen av grenser kan leses som en pekepinn på hvordan det er homofil 

kjærlighet som kommer frem i tredje sesong, og noe av forklaringen av denne opplevelsen 

beror seg også på at det i norsk tv ikke har vært utspredd representasjonen av homofili, og i 

hvert fall ikke som hovedtematikk (Grindem, 2016).   

Videre er det et poeng å se på hvorfor det virker til å være en slags «mangel» på kritiske 

vinklinger på kjærligheten i sesong tre. Med kritisk vinkling må det her legges vekt på at 

homofili som tematikk ikke har vært uproblematisk. Det er ikke en forventing om direkte 

homofobi eller tydelig fordømmelse av homofil kjærlighet, men mer i retningen av innebygde 

stereotypier. NRK journalisten Hanna Revheim kommenterer nettopp på dette selv, og hun 

legger vekt på at det virker til å være en slags konsensus om homofili bør løftes frem. 

I sesong tre husker jeg det var mye om hva SKAM betyr for homofile ungdommer og 
voksne [...] Det var viktig for journalister å poengtere at det var lov å elske den en 
elsker [...] For en kunne jo a problematisert andre ting, religion for eks, men i stedet 
skriver en veldig mye om kjærligheten. [...] Å gjerne er (Journalister) litt mer liberale 
når det kommer til spørsmål om eks homofile og det har nok helt sikkert påvirket. 
Hanna Revheim, NRK. 
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Det må her vektlegges at hun snakker om sin egen oppfatning av tematikken gjennom det 

journalistiske arbeidet hun selv har observert, mens det samtidig er interessant å se at det kan 

være tegn på en form for enighet om dette. Framingen om homofili og at retten til å elske 

uavhengig av kjønn ser ut til å stå sterkt hos journalister, men dette er kun en observasjon fra 

en journalist. Selvsagt må dette undersøkes nærmere i egen studie, men det gir muligheten til 

å se på hvordan SKAM og artiklene om serien med fokus på sesong tre med et kritisk blikk. 

Samtidig er det ikke noen motstridende meninger fra de andre journalistene, og selv om ingen 

av dem utrykker spesifikt å tenke at journalister er mer liberale til spørsmål om homofili, er 

det heller ingen som ytrer noe annet enn en positiv holdning til at homofili er en av temaene i 

SKAM. Noe som klart skiller seg fra hvordan avisene la frem utfordringene mellom Noora og 

William. Fra min tolkning peker dette på noen problemområder som ikke blir tatt opp i 

SKAM eller i avisene og som omhandler en mer historisk kontekst av homokampen.  

Isak midtpunktet i ny Skam -promo 

-Generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard, sier til NRK at de syns 
det er kjempeflott at Isak blir hovedperson. - Vi har gått og kriblet litt og håpet på 
dette. Vi håper det fører til en synliggjøring av andre som kanskje har det litt 
vanskeligere i skolegården, sier hun. NRK (Lutnæs, 2016) 

Fra posisjonen om synliggjøring og opplæring er det mye positivt å si om SKAM i mine øyne. 

Videre vil blikket være på noen problemområder som kommer frem i en noe dypere lesning 

av homokampen og fokuset på grenseløs kjærlighet.  

Isak og Even sin kjærlighet til hverandre er en videreføring av ideen om at kjærligheten 

vinner, og i motsetning til hva en kanskje kunne ha forventet seg for 10-15 år tilbake er det en 

konsensus om at homofil kjærlighet er like vakker som heterofil, om ikke mer. Denne 

overgangen til grenseløs kjærlighet fremstår som noe brå med tanke på at det er påfallende få 

norske serier og filmer som tar for seg tematikken eller har en karakter i hovedrollen som 

samtidig definerer seg homofil eller skeiv (Elnan, 2012; Thangstad, 2010). Isak og Even er en 

renere form for kjærlighet fordi de faktisk er to gutter, og det eneste de ønsker er å være 

sammen uten at de nødvendigvis vil være noe mer. Dette kan speiles i noen andre fenomener 

som kort vil bli forklart her. Den første er japansk Yaoi som er begrepet brukt om tegneserier 

med fokus på seksuell karakter med to menn i hovedsak lagd for kvinner og som omgår kjønn 

for et sterkere fokuset på romantikken (Ogushi, u.d.). Den andre er en studie under arbeid og 

tar for seg observasjon, intervju og analyse av fan-fiction av voksne kvinner som definerer 

seg som fan av Isak og Even. Her legges det vekt på hvordan disse kvinnene bruker Isak og 
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Even sitt forhold til å forhandle sin egen posisjon og forelskelse vekk fra samfunnets normer 

rundt kjønnsdynamikken, hvor en kan lese dynamikken basert på det heteronormative 

(Lindtner, 2018). 

Oppgaven mener det er her også en kobling til kampen om aksept som kommer fra slutten av 

90-tallet og over til 2000-tallet som omhandlet hvordan homobevegelsen ordla seg i møte 

med samfunnet. Som nevnt i bakgrunns kapitelet under delkapittelet 1.2.1 homofili og 

representasjon var det i etterkant av HIV-epidemien et skille mellom to posisjoner om 

nettopp kampen om aksept i samfunnet. Det etablerte holdningen hadde lenge vært fritt syn på 

seksualitet, skeiv frigjøring og et samarbeid mellom antidiskriminering og antirasisme. Den 

nye posisjonen som oppstå tok for seg en mer moralistisk fløy som sto for begrensningen på 

fri sex og la mer vekt på monogami og tilgang til ekteskapet som institusjon (Duggan, 2003, 

s. 53). Den moralistiske fløyen fikk etterhvert et godt fotfeste, og det er likheter mellom den 

mer konservative argumentasjonen fra da og hvordan Isak og Even fremstilles med tanke på 

kjærlighet. «En ønsker å kunne elske den en elsker» (Sörberg, 2017, s. 12). Slik sett ser det ut 

til at homokampen gjennom Isak og Even har fått innpass i samfunnet og er allment akseptert 

gjennom avisene og journalistene. 

Spørsmålet en kan se nærmere på med tanke på sesong tre, og framingen om kjærlighet er 

hvordan den både klarer å ramme inn homofili og kjærligheten mellom to av samme kjønn 

som allment akseptert og, om ikke fullstendig problemfritt, en god del enklere enn hva en 

skulle forvente seg, noe som Sondre Bjørdal, fra Vårt Land stilte spørsmålstegn til når han 

husker tilbake på komme ut scenen i sesong tre. Først og fremst er sesong tre en overgang i 

historiefortelling om homofili og hvordan legning blir portrettert. Slik sett har NRK og 

SKAM fulgt sin egen plakat om å undervise og fremme mangfold på en svært suksessfull 

måte. Dette speiles igjennom dekningen og popularitet sesong tre opparbeidet seg. For sesong 

tre er også den sesongen som toppet SKAM sine seertall og overgikk både sesong to og 

sesong fire (Aune, 2017a; Wold, 2017; Johansen E. L., 2016). 

En være noe forsiktig i møte med kjærligheten i sesong tre og vektleggingen av kun den når 

en skal se på homofili og det å være skeiv. Gjennom grunn av den historiske konteksten om 

homokampen og det moralistiske synet i sammenheng med ønsket om innpass i ekteskapet. Et 

moralistisk syn som blir kritisert for å skyve unna mye av mangfoldet i det skeive for så å 

male homofil i nye farger hvor fokuset ikke ligger på sagt mangfold, men hvordan homofil 

ikke er noe annerledes enn majoriteten. På grunn av dette blir den homofile bevegelsen 
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kritisert for å ta for seg et normativt syn som defineres som homonormativt, som en støtte til 

det som kan kalles heteronormativt  (Puar, 2007 , s. 9-10). Innad i selve tv-serien fremmes det 

variasjon i den forstand at det er tre ulike representasjoner av homofili. Med dette peker 

analysen på Isak, som her blir representant for den homofil som ikke er stereotypisk feminin. 

Eskild, romkameraten til Isak og som er en sidekarakter, som den feminine. Tilslutt er det 

Even, han Isak er forelsket i og som han blir sammen med, som har en bipolar lidelse. I den 

forstand kan en si at SKAM viser variasjon, men i konteksten av utfordringene om 

normativitet er det omtrent ingenting som tilsvarer et mangfold. Problematikken er at serien 

her både kan berømmer og kritiseres for akkurat samme ting. I en norsk tv-serie setting er det 

en positiv fremstilling. I en historisk kontekst er det et problem. I lys av avisene som er 

oppgavens hovedfokus er ikke mye variasjon i dekningen av sesong tre hvor det i hovedsak er 

snakk om hvor viktig kjærligheten er. Av kildebruk er det FRI – Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold og lederen og Susanne Demou Øvergaard fra organisasjonen Skeiv 

Verden som står som hovedkilder og etter min tolkning burde dette ha vært en inngangsportal 

til en bredere dekning av problematikken enn hva som kommer frem i kildematerialet 

(Gulbrandsen & Marthinussen, 2016).  

Av andre ting som kommer til synet i fokuset på kjærligheten og Isak er den underliggende 

ideen, etter min tolkning, om at Isak må komme ut for å være seg selv og at det viktigste han 

kan gjøre for det er forelske seg som vist i artikkelen om «Skam sesong 3: - Kjendisene om 

Skam -duoen Isak og Even: - De overgår Noora og William»  (Ferkingstad & Espeli, 2016). 

Igjen peker dette på en normativ forestilling om hva det vil si å være homofil. basert på en 

homonormativ forståelse av hvordan monogamiet er etablert som den akseptert formen for 

livsvalg. Hva hadde skjedd med Isak sin popularitet om han ikke hadde gått igjennom 

prosessen med å komme ut igjennom forelskelsen til Even? Spørsmålet er om hvordan en 

fremstilling av Isak som forsøker å finne «seg selv» gjennom en utforskning av egen 

seksualitet hadde være like sympatisk som den nå etablerte historien. En kan i tillegg til å se 

dette gjennom perspektivet om homonormativt også se på det gjennom postkolonial vinkling. 

Her kan en trekke linjer til hva postkolonial-teori vektlegger med dualitet, antatt sannhet og 

kritikk mot etablerte sannheter (Abu‐Lughod, 2002, s. 784).Som kan tolkes i retningen av 

plasseringen av oss og dem. Linjene til 90-tallet og ettertiden av Aids-epidemien og den lange 

veien til aksept ser ut til å være vunnet i SKAM sesong tre og dermed også forbigått i 

diskusjonen om sesongen. Kjærligheten har vært døråpneren for tilgang på oss og selv om 

dette ikke er representativt for hele samfunnet er det fortsatt en virkelighetsagenda som 
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SKAM har satt på dagsorden. Resultatet er at agendaen til SKAM og NRK, hvor kjærligheten 

mellom Isak og Even er sentral, viser at homofili er innenfor (og ikke utenfor som tidligere) 

og at den er rotfestet i det normative.  

 

5.2.3 Sana og den Norske kjærligheten  

 

 

5: Yousef og Sana. Foto: NRK 

Skam sesong 4 - Muslimsk blogger var med på å forme Skam -Sana. Vil 
ufarliggjøre islam gjennom karakteren. 

-Sana er en svært interessant person med et høyt potensiale i sin rolle. Vi har fortsatt 
til gode å få komme inn under huden på henne, så det er noe jeg håper vi får 
muligheten til, sier Skogen. - Hittil har hun jo framstått som hardhudet og tøff i trynet, 
men jeg er helt sikker på at hun har andre sider også, legger hun til. Utfordringer Klær. 
Rus. Sex. Fest. Dagbladet (Helgesen, 2017)  

For Sana er kjærligheten beviset på hennes identitet som norsk. I dette delkapitlet vil 

analysen ta for seg hvordan avisene plasserer Sana i relasjon med kjærlighet. Som påstanden 

ovenfor nevner er det tegn til at nettopp kjærlighet gjennom avisene er knyttet sammen med 

en hvordan Sana plasseres seg selv, og av andre, som norsk, muslimsk og jente. Her trekke 

analysen frem eksempler på framingen og hva slags forståelse av Sana som kommer frem.  
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I motsetning til analysen av Noora og Isak er hos Sana svært lite å hente med tanke på en 

fremstilling av Sana og Yousef som et par. Som nevnt i introduksjonen av kapitelet om 

kjærlighetsframingen forelsker Sana seg i sin sesong i Yousef, som er kompisen til broren, 

Elias. I løpet av sesongen følger vi hennes forsøk på å finne ut av hvordan hun går frem 

samtidig som hun passer på å holde seg innenfor de religiøse normene hun selv har valgt. 

Dermed er det også påfallende at det gjennom det materialet som er hentet inn ikke er en 

fremheving av dem som et par i like stor eller tilnærmet lik den hos Noora og Isak. 

Av det innhentede materialet vil analysen her legge frem funnene om Sana og Yousef. Av 

artiklene som faktisk nevner Yousef er det bare Vårt Land med artikkelen «‘Skam former 

hvordan folk ser på oss’» (Tjellaug, 2017a)  og NRK med «Tyrkiske tenåringer om Skam: - 

De lever slik vi ønsker å leve» (Wold, 2017). NRK nevner kun Yousef i relasjon med at de 

tyrkiske tenåringene elsket at han også var Tyrkisk, før artikkelen fokuserer på hvorfor 

ungdommen liker SKAM og hvordan oversetter klippene som SKAM slipper og oversetter 

dem til tyrkisk. De(Tyrkisk ungdom) er svært opptatt av hvordan norsk ungdom håndterer 

alkohol, fest, sex og narkotiske stoffer og at de selv opplever dette som svært fjernt fra deres 

egen virkelighet. Vårt Land tar opp Yousef i noe mer detalj i sitt intervjue med Zuhayr Abdi 

(17) og Hajar Ghafaji (16) som er to videregåendeelever som selv er muslimske og er fan av 

SKAM. Abdi og Ghafaji uttaler seg om hvordan Sana som både sidekarakter og 

hovedkarakter er viktig for dem med tanke på representasjon. Artiklene dekker et vidt tema 

med grunnlaget i islamsk tro og kulturelle betydningene som jentene setter pris på med serien, 

samt gi et innblikk i en muslimsk familie. Yousef kommer inn i artiklene når det er snakk om 

hvorvidt en kjæreste også bør være muslimsk da Yousef i serien ikke er troende. Dette er et 

tema som jentene mener er interessant og som de snakker med andre om. Ved spørsmål om 

hooking og sex er det viktig for dem at Sana velger å ikke gjøre det i samsvar med troen 

(Tjellaug, 2017a). I motsetning til sesong to og sesong tre er det her en klar endring i sesong 

tre når det kommer til hvordan avisene ser på kjærligheten med tanke på Sana. På samme 

måte som at framing forteller om hva som er framhevet så er det et poeng å legge merke til 

hva som ikke blir fremhevet. Et poeng her er at når det er en markant endring i hva som kan 

anses å være et etablert mønster eller framing forandrer seg så sier det noe om hvordan det 

foreligger en endring i hva som anses som viktig (Entman, 1993, s. 51-52) 

Spørsmålet en kan derfor stille seg er hvorfor framingen til avisene er mer fokusert på 

hvordan kjærligheten påvirker hennes tro framfor å se fokuserer på de to sammen. Yousef 
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oppnår ikke den samme oppmerksomheten som William med tanke på hans oppførsel og 

væremåte. Han når heller ikke frem som Even, hvor Even var en sentral del av hvem Isak var 

og skulle være når han ble seg selv. I sesongen om Sana fremstår Yousef som en bisetning i 

avisene sin dekning av SKAM, og det er i kun to aviser. Resterende nevner ikke han med 

navn. Et forbehold analysen ønsker å legge ved her er materialet som er hentet inn kan være 

preget av metoden av innhenting, men det er fortsatt påfallende hvor lite han blir nevnt når en 

tar i betraktning det fokuset Even og William fikk i de forgående sesongene. Analysen vil 

påstå at det er en markant endring i virkelighetsforståelsen i møte med Sana sin sesong, 

samtidig vil den fortsatt argumentere for at kjærligheten har en plass som framing her, men at 

funksjonen er noe annet. I all hovedsak dreier dette seg om Sana sin seksuelle frustrasjon, 

vennegjengen og spørsmål om Sana skal hooke i løpet av sesongen, samt hennes tro og hijab. 

Disse er de punktene som virker til å være sentrale i dekningen av henne som person 

(Madshus K. , 2017b; Aune, 2017b; Helgesen, 2017). Min tolkning er her at det er snakk om 

kjærlighet og seksuellutfoldelse som en målestokk på Sana sin posisjon som norsk. Igjen vil 

analysen trekke linjene til postkolonial tenkning om maktposisjoner og hvordan en formulerer 

forståelsen av frihet. Her med tråder til seksuell utfoldelse og hooking som frihet, men også 

som et krav for å kunne være forstått som en av oss fremfor en av dem (Ahmed, 2011, s. 131).  

Det er i forventingen mot Sana at det tydeligst kommer frem hvordan framingen om 

kjærlighet opererer. Både følelser og seksualitet er aspekter som kommer frem i spørsmålene 

rundt Sana og hennes valg om å ikke hooke. Hvor valget om å avstå blir etter mine øyne blir 

en diskusjon om hva det representerer for hennes posisjon som norsk. Forventingene til Sana 

klart koblet sammen med hookingen. I intervjuene med journalistene er det også tegn på disse 

forventingene og hvorfor de eksisterer: 

I de tre foregående sesongene så hadde mye handlet om hooking og sesongen til Noora 
og Isak sesongen har handlet mye om kjærligheten sant og at det liksom resulterer i 
hooking så da var det lett å forvente at det også skulle skje med Sana. Sofie Braseth, 
Dagbladet. 

Samtidig som det ligger en forventing basert på de andre sesongene, bærer Sana sitt 

følelsesliv med seg en forventing om et oppgjør. Både NRK og VG nevner også disse 

forventingen om hooking basert på de foregående sesongene. At hookingen ikke skjer og at 

det ble reaksjoner på det i debatten rundt sesong fire blir kommentert av Elise fra VG om at å 

forvente et oppgjør mot islam er å legge for mye av seg selv i serien. For henne er det viktige 

slik hun ser det at sesongen viser at det faktisk går an å være forelsket, å vise følelser for 
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andre, uten at det nødvendigvis må resultere i hooking. Dette er interessant, fordi det var en 

del reaksjoner på mangelen av hooking og at det virket til å være en forventing om at Sana på 

et eller annet punkt ville ta et oppgjør med sin tro. Denne forventingen kommer også til 

utrykk fra Hanna Revheim: 

Jeg tror det var mange som forventet et oppgjør og det forklarer kanskje reaksjonene 
på Sana [...] Det var jo ingen som forventet at Isak skulle ta et oppgjør med homofili 
[...] Jeg tror en forventet det med Sana. Hanna Revheim, NRK. 

Så hvorfor viser kildematerialet tegn til at Sana burde være konfronterende mot islam 

gjennom å hooke med Yousef? En ting er den allerede etablerte framingen om islam og 

muslimer i samfunnet og hvordan den framingen er med på påvirke hvordan vi forstår 

handlingen både i SKAM, men også hvordan avisene reagerer på det Sana gjør (Hjarvard, 

2015, s. 105). I årene før og spesielt etter 9/11 medførte store endringer i forståelsen av islam 

og muslimer som igjen medførte i mange tilfeller ekstreme fordommer og myter (Ahmed, 

2011, s. 125). Samtidig som en må ta hensyn til dette i synet på diskusjonene rundt Sana, må 

en også være bevist på hvilken rolle Sana som karakter har som en av de aller første 

muslimske jentene som hovedrolleinnehaver i en norsk tv-serie. Ved å være en av få 

representasjoner av å være ung muslimsk jente medfører et stort ansvar og oppmerksomhet. 

Konsekvensen av ansvaret kan sees igjennom analysen av Kjærlighetsframingen og 

representasjonsframingen. Dette speiles også gjennom Elise Guldbrandsen, men som det 

skinner også igjennom en form for konflikt om Sana og betydningen av hooking: 

Det er jo selvfølgelig et viktig bakteppe for karakterene Sana (At hun ikke hooker) for 
hvem hun er og hva hun gjør, men jeg vet ikke om en skal sitte å være skuffet fordi 
hun ikke hooker? Da legger en kanskje for mye av seg selv og forventinger i potten. 
Hadde ikke forventet det hvis jeg hadde hatt en sterk kristen bakgrunn for eksempel, 
men samtidig så sitter jeg jo og venter på at hun skal hooke. Dette er svært vanskelig å 
svare på i grunn. Elise Alexandra Gulbrandsen, VG 

Min tolkning av dette er at det igjen peker på hvordan den seksuelle friheten gjennom 

hooking her blir satt opp som en form for motsetning mot Sana sin muslimske tilhørighet og 

at det her tegn til en framing som fremhever problematikken av seksualitet og religion. Innad i 

framingen er to ulike diskursive tolkninger som konkurrer om hvordan norsk og muslimsk 

identitet skal forståes. I teksten Det nationalisere(n)de seksuelle medborgerskab (Petersen, 

2014) er det en nærmere studiet av hvordan en skal forstå seksuelle minoriteter sin kamp om 

tilgangen til medborgerskap gjennom en aktiv endring og nyoppfinnelse av sin egen politiske 

posisjon som etterligne den allerede etablerte forståelsen av medborgerskap. Selv om denne 
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teksten i hovedsak fokuserer på seksuelle minoriteter er det her også en tolkning til hvordan 

det finnes en konflikt om Sana sin posisjon. Medborgerskap kan her fungerer som et 

eksempel på hvordan Sana som muslimsk forventes til å ta et aktivt steg gjennom å hooking 

for så å vise til at hun aksepterer de seksuelle praksisene som anses å være en del av en 

forstått norsk medborgerskap.  

Problematikken er selvsagt mer nyansert, men at dette er et perspektiv på lesningen av Sana. 

For seksualitet, om du er norsk eller ikke, være underlagt normer. Med det kan en trekke 

linjene til slut-shaming som er en betegnelse som brukes for å kontrollere jenters seksuelle 

frihet. Samtidig som det er en forventing om at en kvinne skal være seksuell fri vil kvinners 

seksualitet fortsatt blir prøvd opp mot samfunnets forventinger. Selv innenfor en feministisk 

diskurs er dette et av de store problemområdene, spesifikt innenfor diskusjonen om kvinnelige 

kjendiser. Hvor diskusjonen om feminisme og bruken av seksualitet kan gå sammen. 

Hovedspørsmålet i denne diskusjonen er om disse kvinnelige kjendisene utøver feminisme 

eller om de reduserer betydningen av feminisme (Brady, 2016, s. 430-432) 

Videre er kvinners seksualitet vært en sentral del av feminismens kamp, for den har historisk 

blitt brukt som et argument for patriarkalsk kontroll. Betty Friedans Myten om kvinnen (The 

Feminine Mystique 1963) tok for seg kvinners seksualitet på 50-60 tallets USA og situasjonen 

husmoren befant seg i etterkrigstiden. Det er en sørgelig lesning av hvordan livet som kvinne 

oppleves som tomt og meningsløst. Et av poengene som kan trekkes ut av teksten er hvordan 

den kvinnelige seksualitet må kunne blomstre og opptre uten samfunnets og mannens 

kontroll. Min tolkning av teksten er i tillegg at fri seksualitet er en sen sentral del av hvordan 

kvinnefrigjøring blir forstått. Ta makten tilbake, så og si, og da gjennom en selvrealisering av 

seg selv og egen seksuell frigjøring (Hagemann, 2003, s. XXII-XXIII)). Her er det mulig å se 

en brytning av en vestlig feministisk forståelse gjennom Sana sine handlinger. Når Sana ikke 

velger å bruke sin egen seksualitet til å utforske seg selv som kvinne bryter hun kanskje med 

en underliggende forståelse av hva seksualitet er for kvinner. Denne brytningen mellom en 

vestlig forståelse av feminisme er også koblet til postkolonial feminisme som på sin side er 

mer varsom med å legge frem det vestlige som noe universelt riktig. 

Allikevel vil analysen fortsatt påstå at det er tendenser til at seksuell frihet er et likhetstegn på 

det å være en norsk ungdom i lesningen av teksten om Sana. En ønsker å se Sana innlemmet i 

hva som kan anses som en normativ forståelse av seksualitet. Dermed vil det bli argumentert 

for at det er her likhetstrekk mellom Isak og Sana, til tross for at deres minoritetsstatus er 
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basert på to svært ulike grunner. Han som seksuell minoritet, hun som muslimsk troende. Et 

poeng som er svært interessant i kontekst av Isak og Sana som venner i serien og hvordan 

avisene fokuserer på hvordan hun som muslim står som kontrast til han som homofil i sesong 

fire. Studiet vil se mer på det i kapitelet 4.3.2 Fremstillingen av homofili og konflikt, men vil 

her fortsette med å trekke frem en kommentar fra Hanna Huglen Revheim: 

Jeg tror mange forventet et oppgjør når det kommer til Sana og det forklarer nok 
reaksjonene i ettertid med tanke på at hun ikke gjorde noe opprør. Samtidig som det 
ikke var noen som forventet at Isak skulle gjøre noe opprør, sånn med tanke på 
hvordan samfunnet er på homofili. Det er interessant at det det kommer frem en 
motsetning om det å være norsk og muslim. Det hadde også vært interessant å vite om 
Sana fikk reaksjoner også fordi hun er kvinne og muslimsk? Hanna Huglen 
Revheim, NRK 

Hun stiller her spørsmål med de ulike reaksjonene på Sana og Isak. Det er usikkert hvordan 

Revheim ser for seg et opprør fra Isak, men fra et homohistorisk perspektiv kan man antyde 

likhetstrekk mellom normativ fremstilling av monogamiet og kampen om innlemming i 

ekteskapets institusjon. Hun påpeker videre nettopp dette med motsetninger og da spesifikt 

hvordan norsk og muslim oppleves som to adskilte sfærer. I tillegg legger hun til 

kjønnsaspektet med det å være kvinne og troende. Kvinner har i en historisk kontekst vært 

bærende for hvordan vi forstår oss selv i mot andre i følge postkolonial teori (Mohanty, 1998, 

s. 61). Kvinner, i henhold til postkolonial teori om oss mot dem, blir brukt som forklaring på 

hvordan kulturer blir forstått som «umoderne» Samtidig som kvinnespørsmål blir brukt som 

et argument i arbeidet med å skape en distanse mellom oss og dem. Med andre ord kan en se 

på postkolonial feminisme som en et tilsvar på forenkling av kvinner gjennom et vestlig syn 

som overføres på de som er «utenfor» eller «andre» (Mohanty, 1998, s. 61).   

Å sette spørsmålet om Sana sitt kjønn sammen med en postkolonial vinkling hvor Sana som 

muslimsk kvinne blir satt i rampelyset om hun skal hooke eller ikke sier noe om hvordan er 

tydelige koblinger til en forståelse av Sana som en bærer av betydning. Betydningen her er 

om Sana vil velge å være norsk, eller om hun skal holde ved sin tro som implisitt blir forstått 

som noe i motsetning til det norske. Ironisk nok med tilbakeblikk til Revheim sin kommentar 

om Isak sitt opprør og Norge som sekulær så var det i sesong tre, Isak sin sesong. Svært 

mange kristne referanser, som lå som bakteppe for sesongen og dermed slår noen sprekker i 

ideen om det sekulære Norge.   
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På den andre siden av spekteret kan en også se på vinkingen av Sana som en inngangsportal 

til mer nyansert blikk på islam. Samtidig som en kan rette et kritisk blikk mot forventingene 

mot henne, er det også tegn til at hun som representasjon har åpnet for nysgjerrigheten.  

Her er svarene på det fansen lurer mest på om Sana 

-Hva er duhr? Og kan man utsette bønnen dersom man ikke rekker å be i tide? Sana 
fra kultserien Skam har gjort at folk har blitt mer nysgjerrig på islam. Det er mange 
som stiller spørsmål - og vi har forsøkt å finne svar. 

- Vi merker interessen både i sosiale medier og privat. Jeg tror at mange muslimske 
ungdommer identifiserer seg med Sana og de valgene hun står overfor i serien. Hun er 
en jente med tydelig muslimsk profil som samtidig ønsker å leve som en helt vanlig 
norsk jente på videregående, forteller Hamza Ansari, styremedlem i Minhaj Ungdom, 
en av de største muslimske ungdomsorganisasjonene. NRK (Ingebrethsen, Revheim, 
& Kalajdzic, 2017)  

Sammen med en mer åpenhet om islam gjennom Sana vil analysen legge frem en noe mer 

håpefull tolkning av Sana. Som Elise Guldbrandsen også nevner, i etterkant av kommentaren 

om at hun har håpt på at hun skal hooke, er det positivt at det gjennom Sana vises at det er 

andre måter å være forelsket på. 

Det er jo også med på å vise at en ikke trenger hooke for å være forelsket, eller å være 
glad i noen. Det er jo mange som ikke, ja jeg tenker at det er litt bra. For å vise unge at 
en ikke trenger ikke å bli helt crazy å slå deg løs fordi du flørter på en måte.  Elise 
Guldbrandsen, VG 

Som et avsluttende punkt om Sana og kjærligheten vil det her bli trukket frem at det er mulig 

å lese en positiv fremstilling av kjærlighet gjennom SKAM serien, og den viser seg i 

tolkningen fra Elise. For muslimsk ungdom, gjennom artikkelen til Vårt Land ‘Skam former 

hvordan folk ser på oss’ (Tjellaug, 2017a), viser det at en faktisk kan følge de religiøse 

normene en ønsker i møte med kjærligheten i norsk samfunnskontekst.  

Jentene mener det er modig av Sana å gå på fest, og samtidig stå for det hun tror på. - 
Sana kommer ikke til å drikke eller «hooke» med noen. At hun tør å være seg selv, er 
symbolsk og viktig, sier Hajar Vårt Land (Tjellaug, 2017a) 

 

5.3 Fra fiksjon til representasjon  
 

Sana er kul, men hun er ikke meg 
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- Meskini irriterer seg over at vi ikke skiller tydeligere mellom kultur og religion i 
samfunnsdebatten. - Det er veldig viktig å skille mellom disse tingene. Selv om mange 
muslimer gjør en viss ting, betyr ikke det at det har noe med islam å gjøre. Vårt Land 
(Bjørdal, 2016c) 

Skam-klipp omfavnes av rekordmange: - Reaksjonen til Jonas er forbilledlig 

- Fredagens Skam-klipp, hvor Isak forteller bestekompisen Jonas at han er forelsket i 
en gutt, hylles og har vakt et enormt engasjement. Et viktig klipp som gir forbilder for 
alle, mener lederen i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. NRK 
(Helljesen, 2016) 

Den tredje og siste hovedframingen baseres seg på hvordan avisene fremmer karakterene og 

handlingen i SKAM som representasjon. Som med de to andre hovedframingene: Suksess og 

kjærligheten, er denne sterkt koblet sammen med dem, men vil argumentere for at det er 

nettopp denne koblingen som utgjør den totale suksessen av SKAM. Poenget er å vise 

hvordan det er en kobling mellom hva avisene kobler sammen med de utfordringene som kan 

sies å allerede ligge i samfunnet. Av innhold vil spørsmålet om feminisme i henhold til Noora 

og Sana være sentralt. Hvordan homofili blir plassert i relasjon til fremheving av konflikten 

mellom Isak og Sana. Til slutt er det Sana og utforskingen av islam og hvilken utfordringene 

som synes å ligge som grunnlag i framingen av henne som representasjon.  

SKAM har i stor grad vært med på å sette agendaen for hvordan samfunnet rundt har diskutert 

og forstått mangfoldet, og virkeligheten til ungdom i dag. Seriens realisme er med på å vise 

hvordan karakterene representerer hvordan vi forstår problematikken og utfordringene 

karakterene i serien møter. Realismen er også med på å formen hvordan vi i ettertid ser på 

som viktig å endre eller diskutere og er koblet til NRK som agendasetter. Agendasettingen til 

NRK såpass sterk at den flyttet utover landegrensene og over til andre land på grunn av 

SKAM og populariteten som fulgte. Hvorvidt agendaen til SKAM ble videreført med de 

samme nyansene og kvaliteten gjennom avisene er noe uklart. Analysen har nevnt hvordan 

det selv innad i NRK sin nyhetsavdeling gjennom NRK journalisten Hanna Revheim var til 

tider vanskelig å holde tritt med serien: 

Mange av sakene har handlet om at SKAM er populært. Da tenker jeg at en kanskje, at 
der, selvfølgelig er det viktig at en for meg seg at det er stort. Men det er noe ved at 
ved å skrive om noe som er populært og viktig så definere vi det som populært og 
viktig [...]For det glir over i hva som er PR og hva er viktig journalistikk. Hannah 
Huglen Revheim, NRK 

En lignende observasjon har også Sondre Bjørdal om mengden og kvaliteten på dekningen 

om SKAM: 
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Tror kanskje at midt inni der at det var veldig stor interesse for SKAM som det var 
viktig å passe på at vi ikke skrev dårlige saker om SKAM. For det gikk nok an å skrive 
ganske lettvint om SKAM og likevel bli lest og skape et inntrykk om å treffe en slags 
tidsånd. Så det som er viktig for meg er å ikke ta lettvint på disse tematikkene å bare 
dekke det kjapt, selv om det var mulig med SKAM å bare skape tekster. For å si det 
sånn. Det som er viktig er å gjøre godt arbeid å ikke surfe på den store interessen. 
Sondre Bjørdal, Vårt Land 

Derfor er det også viktig å ta til seg hvordan dekningen av SKAM kommer frem og hvilken 

framing som ser ut til å være den styrende i møte med representasjon. Studiet vil nå ta for seg 

Noora og utfordringene med feminist stemplet.  

5.3.1 Feminist eller menneske 

 

6: Noora. Foto: NRK 

Av bakgrunnsinformasjon med tanke på hva funksjonen til karakterene skulle ha er Noora den 

som tydeligst blir forklart av kildematerialet. Sana blir også beskrevet, men i mindre grad enn 

Noora. I en artikkel som tar for seg en konferanse med Julie Andem kommentere hun hva hun 

ønsket å vise med Noora. Tilgangen på kilder i selve produksjonen av SKAM var svært 

sjeldent og dette er en av få tilfeller hvor Andem svarte på spørsmål. Hun uttalte at hennes 

formål med Noora var som følger på spørsmål om Sana sin rolle som feminist og ungdom.  

Slik lagde de Skam 
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-Om ikke Noora hadde hatt noen svakheter, kunne hun ikke hatt noen sesong, da 
hadde vi ikke hatt noe å fortelle. Behovet vi fant vi skulle dekke i målgruppen, handler 
om ikke å skape idealer som er helt uoppnåelige: Vi må prøve å vise nyanserte 
karakterer og at de også kan være svake. Da tror jeg målgruppa kan tenke at de også 
kan være sterke, selv om de ikke klarer alt de tenker de burde klare, fastslo Andem. 
VG (Dahl, 2016b)  

Sitatet fra Andem forteller oss noe om hvordan karakteren Noora ble lagd for å vise at det er 

mange ulike valg og konflikter en må gå igjennom som ungdom og at det her var intensjonen 

å vise dette slik at det ble et eksemplene for ungdom i målgruppen. det var derfor en plan om 

at SKAM skulle være opplærende, eller i det minste gi et perspektiv. Denne funksjonen blir 

tydeligere jo lengre ut i sesongene en kommer, men her er et eksempel på at det allerede var 

en tanke hos serieskaperne. Interessant nok er det også dette forholdet mellom Noora og 

William som ga serien et løft, og nettopp dette forholdet som viste seg og blir særdeles 

diskutert. Gjennom hva analysen tolker av kildematerialet som omhandlet sesong to er det 

klart at Noora fremstår som en sterk kvinnelig karakter, men som ser ut til å miste denne 

statusen i møte med William. Således er det en diskusjon om hva Noora representerer og om 

hun er en god nok representant (Johansen Ø. D., 2016a) 

På tvers av hva karakteren Noora var ment til å være, i følge Julie Andem, ble det i løpet av 

sesong to klare grupperinger om hvordan Noora skulle forholde seg til William.  

Selv om det var en klar baktanke på serieskaperen om at meningen med sesongen var å vise at 

det var lov å være feilbarlig og menneskelig. Slik sett ble ikke Andem sin formidling av 

Noora helt slik hun ønsket, med tanke på hvordan avisene omtaler forholdet og handlingen til 

Noora. Med unntak av Vårt Land som klart viser til at tolkingen de har av serien, og 

karakteren Noora, er at det skal være en realistisk fremstilling av ungdom og de valgene og 

mulighetene som skjer i dem sin hverdag. 

Noora er også med på representerer hva noen av konsekvensene av overgrep kan være. 

Reaksjonene gjennom artiklene var svært positivt mottatt av både publikum samt institusjoner 

som jobber med tematikken (Svendsen, 2016b). Både forholdet til William og 

overgrepstematikken er sentralt for Noora som representasjon, men på den andre siden skiller 

Noora seg ut fra de andre karakterene når det kommer til hvordan hun fremstår som en 

representasjon. Hun fremstår som noe todelt i møte med artikler om henne. Hun både er 

tilstede, men allikevel er hun, mer enn de andre, på sidelinjen i hvordan avisene beskriver 

henne. Spesielt i artiklene om overgrepstematikken er hun mer et referansepunkt for artiklene 
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enn fremtredenen som karakter og person. Det er Nooras handlinger som beskrives, en form 

for sammendrag i starten av teksten, før det går over til å handle om selve tematikken eller 

hvordan ulike grupper ser på det som har skjedd som noe positivt. Mønsteret gjentar seg i 

tekstene om Noora, mens det hos de andre oftere, etter mine observasjoner, er en form for 

undersøkelse av hvem Isak og Sana er, hva vil de gjøre og hvordan skal det gå. Med andre ord 

en mer helhetlig dekning av dem som karakter, i motsetning til Noora.  

Kripos hyller Skam -Noora 

-Den siste uken har NRK-serien Skam fulgt hovedpersonen Nooras bekymring for at 
hun kanskje har blitt voldtatt av Williams storebror Nikolai. På torsdag kom klippet 
hvor Noora møter Nikolai igjen på en pub i Oslo. Der han prøver å true den unge jenta 
til stillhet, har Noora loven på sin side: Du befinner deg rett og slett i den situasjonen 
at du kommer til å bli dømt for barnepornografi. Ifølge straffeloven paragraf 204a er 
straffen for å produsere og besitte en henstilling som seksualiserer barn fengsel inntil 
tre år. Når jeg er under 18 så regnes jeg i følge norsk lov fortsatt som et barn. Så det 
nakenbildet du har av meg. Ikke bare er det ulovlig at du tok det, men at du 
oppbevarer det er ulovlig. Så hadde jeg vært deg hadde jeg vært jævlig forsiktig med å 
spre det sier Noora til Nikolai i klippet. VG (Svendsen, 2016b) 

I sesongen 2 og 3 er det mer tegn til at artiklene omtaler både Isak og Sana som mer 

realistiske og som faktiske personer. Videre er det påfallende hvordan hun gjennom 

kildematerialet ofte settes i kontekst av William, og hvordan i artikler om William så 

plasseres Noora som referansepunkt til hvem William har et forhold til uten at det utdypes 

noe mer. Dette henger med det studiet nevnte tidligere om hvordan Thomas Hayes fikk en 

stor oppmerksomhet i det han annonserte at han skulle trekke seg fra rollen som William 

(Newth, 2016; Braseth, 2016a) 

På grunnlag av hvordan Noora portretteres av avisene og hvordan handlingen i serien hvor 

hun var sentral blir diskutert vil analysen poengterer at Noora fremstår som en birolle. 

Spesielt i relasjon med overgrepstematikken, og i noe grad når det kommer til forholdet til 

William, hvor hennes posisjon i diskusjonen hvorvidt hun faktisk er feminist. Det som gjør 

denne diskusjonen interessant er hvordan statusen «feminist» er en merkelapp hun fikk, og at 

feministstatusen virker til å stå i kontrast til hennes forelskelse. Sånn sett står hun mellom to 

båser hvor hun på den ene siden kan være feministen og den representasjonen, og den andre 

hvor hun kan være forelsket i William, men da uten å være en god representant for unge 

jenter. Dette er en meget trang definisjon og regler på merkelappen i tolkningen av debatten 

rundt henne. Feminisme gjennom en tolkning av reaksjonene og artiklene om Noora fremstår 

dermed som en polarisert idé: med feminismen står på den ene siden og menneskeligheten 
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med alle sin feil og mangler på den andre, slik analysen tolker rommet mellom Julie Andem 

sin uttalelse om hva hun håpte at Noora skulle være opp mot hva som blir skrevet om henne 

gjennom avisene.  

Et poeng her er hvordan posisjoneringen av avisene og uttalelsene fra Julie Andem er noe 

paradoksale med nettopp hvordan en kan se en moralistisk debatt om Noora. Det er mangelen 

på en moralistisk fremstilling som er en av kvalitetene som journalistene fremhever er av 

kvalitetene ved serien. Serien har vist antydning til å ha som mål å være ledende og 

opplærende, med tanke på valg av tematikk og fremstilling av minoriteter. Om den 

moralistiske diskusjonen er en konsekvens av framing og den forenklingen som skjer 

gjennom en tekstlig fremstilling av problematikken i SKAM, er noe vanskelig å få tak på. 

Min tolkning er at Noora blir fanget i møte med det romantiske narrativet og behovet for å 

dekke SKAM så tett som mulig. Konsekvensene av framing er som sagt forenklingen av 

teksten og fremheving av hva en anser som problematikken. Dermed blir det også en form for 

dualistisk fremstilling av teksten hvor løsningen at Noora enten forblir singel og feministisk 

eller blir hun sammen med William. Om en skal sette et metaforisk bilde på denne 

plasseringen, som kanskje er noe ekstrem, kan en se Noora sin rolle plassert i to båser hvor 

den ene er det klassiske «Hore» og «Madonna». Den feministiske holdningen til at hun skal 

stå for seg selv blir her «Madonna». I den feministiske ånden skal hun være den sterke 

kvinnen som står uten William. Denne tolkningen av det dualistiske synet står som kontrast til 

hva som tidligere kan sies om stemplingen av «Hore» og «Madonna» hvor «Madonna» har 

stått for den rene kvinnen som er jomfruelig og dydige gifte kvinnen, og hvor «Hore» var for 

den frie kvinnen som sto selvstendig (Strønen, 2013). Hvorvidt det er positivt at metaforen 

her ser ut til å være omvendt skal analysen ikke gå nærmere inn på, men ønsker å trekke frem 

at det ikke virker til å være en mer nyansert fremstilling av Noora og det feministiske synet i 

kontekst av hennes forhold til William ser fortsatt ut til å være svært tosidig. 

I en videreføring av den tosidige fremstillingen av feminisme er det observasjonen av Noora i 

sammenligning med Sana. For hvor Noora blir bemerket som feminist, er det ikke tegn i 

kildematerialet om det samme for Sana, til tross for at alle journalistene som har blir 

intervjuet anerkjenner Sana som feminist. Journalistene grunnlegger anerkjennelsen med at 

hvordan hun behandler venninnene sine og at hun ikke viker fra sine prinsipper. Det er 

påfallende da hvordan hun ikke får den beskrivelsen som feminist i avisene selv om hun også 

der beskrives som det av journalistene. (Madshus K., 2017c) 
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En kan sette spørsmåltegn med hvorfor Sana ikke blir omtalt med den samme betegnelsen 

som Noora. Sondre Bjørdal fra Vårt Land tolker den mangelen med hvordan en det vestlige 

feministiske narrative er lettere å lese med en hvit norsk jente enn det er med Sana, som også 

bruker hijab. Kontrastene mellom Noora og Sana som fremheves er med på å eksemplifisere 

hvordan de, begge sterke kvinnelige karakterer i SKAM, blir plassert i to ulike framinger. 

Dualiteten som plasserer Noora som feminist eller ikke ser ut til å plassere Sana fullstendig 

ute av det feministiske narrativet. Samtidig er det her nødvendig å trekke linjene ikke bare fra 

avisene, men også direkte fra serien. Hvor Noora selv bruker betegnelsen feminist om seg 

selv gjør ikke Sana det. Derfor kan dette også være en forklaring på hvorfor det ikke er 

«naturlig» å plassere Sana inn i posisjonen som feminist i nyhetsartiklene, nettopp av den 

grunn av at hun ikke gjør det selv direkte, uten at det virker noe mindre merkelig at det ikke er 

sterke vektlegging av Sana som feminist i det innhentete kildematerialet.   

Samtidig er Sana fortsatt et symbol for muslimske kvinner, og selv om hun ikke tituleres med 

feminist er det tydelige tegn til at hun står tydelig frem som en representasjon. Ikke bare som 

utfordrer mot norske samfunnet, men også internt i familien og som muslim. Her vist i 

uttalelsene fra artikkelen «Skam former hvordan folk ser oss» (Tjellaug,  2017a). I artikkelen 

legges det også spesielt vekt på meningen med hijaben og at betydningen av å ha en kvinne 

med hijab i hovedrollen i en norsk serie. Det løftes frem en bekymring om konsekvensene 

hvis Sana velger å ta av seg hijaben, at det ikke er så farlig. Dette mener intervjuobjektene vil 

medføre en forenklet forståelse av islam og igjen lede til mer islamofobi. Det er derfor et 

poeng å fremme at Sana igjennom hele serien, inkludert sin egen sesong, ikke brøt med 

hverken islam eller hijaben, og at det i seg selv kan tolkes som et svar til den manglende 

tituleringen av feminist. En kan tolke symbolikken av hvordan Sana ikke bryter med seg selv 

som et viktig poeng med tanke på representasjonen av de etablerte forventingene om venne. 

Av avisene er det ikke overraskende Vår Land som virker mest nyansert i sin tolkning av 

henne.  

Analysen vil komme tilbake til Sana under kapitelet 4.3.3 Sana, Norsk og Muslim. Nå vil 

linjene bli trukket tilbake til Noora. Noora blir preget av hvordan hun beskrives som feminist 

og hennes håndtering av overgrepstematikken, selv om hun virker til å være noe tilsidesatt 

som karakteren i omtalen av overgrepstematikken. Hvorfor fremstillingen av Noora skiller 

seg ut av de andre med å være noe mindre karakterfokusert beror kanskje på at både Sana og 

Isak er i hovedsak styrt av å være minoriteter, samt at handlingen i større grad handler etter 
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min tolkning dreier seg om hvordan de håndterer seg selv i møte med andre. Det virker det til 

at gjennom Elise i VG og Sofie Braseth fra Dagbladet tydelig uttaler at Noora har gitt en 

inngangsport for unge jenter om hva feminisme er og har ufarliggjort den. Igjen står avisene 

sin problematisering noe i kontrast til hva journalistene som har blitt intervjuet sine 

bemerkninger og inntrykk av serien. 

 

5.3.2 Fremstilling av homofili og konflikt  

 

 

7: Isak og Sana. Foto: NRK 

I studiet av Isak er den overliggende tematiske handlingen om hans homofili og hans 

utvikling og steg ut av skapet. Kjærligheten er som vist i kapitlet om Kjærlighetsframingen 

sentral i hvordan homofili som både tematikk og representasjon blir tolket av avisene. 

Analysen vil her gå innpå hovedtrekkene ved hvordan homofili blir fremvist, og hvilken 

tanker journalistene gjorde seg om representasjonene av homofili i serien. Videre vil den se 

på den potensielle konflikten i komme ut-scenen til Isak, som viste seg å ikke være der, før 

analysen vil se på den underliggende konflikten mellom Sana og Isak i spørsmålet om 

homofili og religion.  
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Tematisk sett var Isak en karakter som hadde vært med siden starten av sesong en, og det var 

flere hint om at han var homofil. Dermed var også homofili, og det å komme ut, som var det 

avisene gikk ut i fra at Isak sin sesong skulle handle om når han ble introdusert som 

hovedkarakter for sesong tre (Pedersen & Grønneberg, 2016; Lindtner, 2018; Gulbrandsen & 

Marthinussen, 2016). Derav et poeng at gjennom en lesning av hovedframingen om 

representasjon så var det Isak sin vei ut av skapet og hvordan det var å være ung homofil gutt 

som var og er sentralt for hva sesong tre skulle representerer både for NRK og SKAM, men 

også framingen og agendaen som gikk over i det offentlige gjennom avisene. Kildematerialet 

som er hentet inn referere til Isak og veien ut som en sentral kilde. 

Isak midtpunktet i ny Skam -promo 

- viktige temaer i løpet av de to første sesongene, blant annet seksuelle overgrep. 
Nooras oppgjør med Nicolai fikk mye ros og førte til at flere ungdommer stod frem 
med sine opplevelser. Les: Med Isak som hovedperson i sesong tre kan det virke som 
serieskaper Julie Andem ønsker å sette søkelyset på homofili. NRK (Lutnæs, 2016) 

Med tanke på kildebruk gjennom avisene var det representanter fra skeive organisasjoner som 

Skeiv verden med Susanne Demou Øvregaard og lederen av FRI – Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold, Ingvild Endestad (Madshus k. , 2017a; Lutnæs, 2016), samt kjendiser 

og Morthen Hegseth fra VG-TV som selv er homofil (Gulbrandsen & Marthinussen, 2016). 

Disse personene poengterer at de har forventninger til hva som skal skje med Isak og om 

hvordan sesongen skal utarte seg. Sammen med hvordan avisene framer sesong tre er det 

tydelig tegn på at det som er problemet for Isak er at han ikke er seg selv og at han skjuler sitt 

sanne jeg fra andre. Eneste måten å løse det på er å komme ut, som det også viser seg at han 

gjør, gjennom å forelske seg i Even.  

Særlig i artikkelen om hvordan Isak og Even overgår Noora og William fra Dagbladet som 

også brukes i analysen av Kjærlighetsframingen viser hvordan denne forelskelsen er det som 

preger fremstillingen av Isak og det å være homofil. Derfor henger forventingen om å finne 

seg selv tett sammen med hvordan homofili blir representert. Videre kulminerer Isak sin 

prosess med å komme ut i to retninger: Den ene er scenen hvor Isak og Even finner sammen 

igjen etter noen turbulente episoder. Scenen er sterkt preget av religiøse referanser. Den andre 

er scenen hvor Isak kommer ut til sin kompis Jonas. Det som vektlegges fra episoden hvor 

Isak kommer er Jonas sin spesifikke mangel på reaksjon. Denne mangelen kommenterer som 

forbilledlig av NRK og her er det også hentet inn uttalelser fra FRI (Helljesen, 2016). 

Artiklene fremhever hvordan Jonas gjennom sin manglende reaksjon, og som spør om Isak 
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har det bra, viser at det både er en endring i samfunnet og at dette er holdningsskapende for 

unge homofile som ønsker å komme ut. Klippet fikk svært mye oppmerksomhet og det 

refereres fra artikkelen hvordan klippet er med på å gi ungdom et verktøy får nettopp å 

komme ut, og hvordan reagere når noen kommer ut for en selv. Denne scenen har mange 

paralleller til Noora og overgrepstematikken som ble analysert under kapitelet 4.1.5 Overgrep 

og samfunnsrolle ved at scenen i seg selv bærer preg av å være undervisende og veiledende 

og at avisene viderefører dette uten å nyansere det noe særlig mer.  

Det er som sagt homofili, kjærlighet og komme ut som preger representasjons framingen, men 

i tillegg er Vårt Land innom det religiøse og hvordan homofili debatteres i relasjon med 

bibelen via kommentarfeltet på SKAM sin sider. En kan lese artiklene som at det ikke noen 

formening eller løsning på problematikken om homofili sin plassering, men mer hvordan 

ungdom har gode redskaper og evne til å diskutere som artikkelen poengterer ikke er like 

tydelig i den eldre generasjonen. Grunnlaget for at religion diskutere kobles til de mange 

referansen til kristendom som finnes i sesong tre (Bjørdal, 2016a). Problemstillingen er unik 

for Vårt Land i det kildematerialet som er funnet til studiet.  

Videre er det en annen kobling med religion som kommer frem, men som små kommentarer 

og henvisning i artiklene som i hovedsak fokuserer på Sana. Det er en scene i sesong tre, hvor 

Isak ikke har kommet ut som homofil, hvor han setter spørsmålstegn med hvorfor Sana tror på 

islam og retter en kritisk kommentar om tolkningen av homofili. Hvor Sana svarer med 

samme mynt og setter spørsmålstegn ved homofili og setter det kontekst av evolusjonsteori. 

Sentralt for denne scenen er som sagt posisjonen mellom islam og homofili. Det som gjør 

dette interessant er hvordan det er Sana, ved hjelp av kilder, som avisene fokuserer på skal 

svare på hvordan islam skal tolkes. Altså ikke Isak som gjennom fremstillingen i serien er den 

som originalt stiller kritiske spørsmål til Sana, hvor hun må forsvare seg selv (Johansen Ø. D., 

2017b; Tjellaug, 2017b; Madshus K., 2017c). Senere i sesongen 3 kommer det en scene hvor 

både Isak og Sana finner felles grunn og begge innrømmer hvordan de begge har vært 

fordomsfulle mot hverandre. Selv med et kritisk blikk på hvorfor Sana er den som «utfordrer» 

Isak, er diskusjonen og forståelsen av islam og homofili fortsatt et turbulent og komplekst 

spørsmål. Et eksempel på problematikken om seksualitet og kjønnsidentitet er dokumentaren 

Muslim Drag Queens som omhandler muslimske homofile menn som utfører drag i England. 

De lever i konstant usikkerhet og på på utkanten av samfunnet både i England, som både 

homofil og muslim (Sweney, 2015).  
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I intervjuene med journalistene er det også referanser til hvordan det er Isak sin prosess med å 

akseptere seg selv som er sentralt for dem også. Et mer nyansert bildet er hvordan Elise 

Guldbrandsen, Hanna Revheim og Sondre Bjørdal også referer til Eskild i serien: 

Kanskje Eskild i sin stereotypiske fremstilling, nå sier jeg dette med hermetegn, jeg 
mener ikke diskriminerende, tenker jeg at det viser at han er sånn og hele veien viser 
noe. For Isak og veien ut og ikke er sånn som Eskild, er han da homo? Litt sånn. Det er 
lov å være seg selv. [...] Tenker at når du sitter med de tankene og følelsene til Isak så 
blir det å identifisere seg med Eskild blir da kanskje litt fjernt? Så hvis det er en 
skapdør, noe å overkomme for å være åpen om sin seksualitet og har lyst til det. Må en 
da være som Eskild når en kommer ut på den andre siden, hvordan er den prosessen ut? 
Å jeg tenker kanskje Isak er en viktig karakter fordi mange vil også identifisere seg med 
han. Sånn, alle er ikke sånn som Eksild og stereotypisk. Og Isak er jo veldig annerledes 
og det er jo viktig å ha ulike sider. Hvis en da skal snakke om perspektiv og 
identifisering. Hanna Huglen Revheim, NRK 

Eskild er en birolle som også er homofil, og har noen samtaler med Isak i løpet av serien. 

Hans væremåte beskrives som mer flamboyant og mer stereotypisk homofil, men at han i 

møte med Isak er med på å vise flere representasjoner av homofili. Fra disse scene er det 

spesielt en hvor Isak kommenterer negativt på dette med å være åpenlyst homo, her innforstått 

som feminin og utadvendt, hvor Eskild gir han en korreksjon og fortelling om homokamp.  

Eskild, han og tar den praten på en måte. Som den samtalen der tema «Ikke være sånn 
homo» da er jo han veldig tydelig på hva han mener. Han også viser jo legning tydelig, 
tidlig. Hans tema legning blir jo på en måte lansert ganske tydelig før egentlig Isak. 
Elise Guldbrandsen, VG 

Fremhevingen av dette fra journalistene at Isak ikke er alene om å representere homofili. 

Samtidig og som nevnt i framingen om kjærlighet, utfordrer ikke Isak noen stereotypier annet 

enn at han er forelsket i Even sånn etter hva analysen tolker de spørsmålene og framingen 

som avisene vektlegger. Her vil den vise til de to ulike måtene å tolke Isak på gjennom 

framingen om homofili. Med fokus homohistorisk tolkning er det svært lite å hente fra Isak og 

at fremstillingen av han peker på en mer homonormativ fremstilling av hva kjærlighet er. Fra 

et norsk ståsted og blikk på representasjon av homofili er SKAM med Isak, Eskild og Even en 

eksemplarisk for homofil fremføring. Som også kommer til synet hos journalistene som tolker 

fremstillingen svært positivt. Det er også et poeng at journalistene faktisk nevner at det er 

flere aspekter av homofili fordi dette kan kobles opp mot Sana som på motsatt side virker til å 

være svært alene i å bære representasjonen av hva det vil si å være ung muslimsk jente. 

Samtidig som det gjorde serien og sesong tre mer interessant med flere representasjoner ifølge 

svarene fra Hanah Revheim og Elise Guldbrandsen.  
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Av konfliktlinjene i fremstillingen av homofili er det to aspekter som er sentrale. Den første er 

basert på den underliggende og ventende konflikten til Isak sin komme ut-scene. Denne 

konflikten baseres seg på en oppbygning i serien om hvordan det oppleves som vanskelig for 

Isak å komme ut og at han ikke er helt sikker på hvordan han skal forstå seg selv, om han 

aksepterer at homofili er en del av han selv. Denne oppbygningen kulminerer i en scene hvor 

han forteller sin beste venn, Jonas, at han er homofil. Reaksjonen til Jonas blir beskrevet som 

forbilledlig nettopp fordi han ikke virker til å la seg påvirke av det han hører, men er mer 

opptatt av at Isak har det bra (Helljesen, 2016) 

Det andre aspektet er møte mellom Isak og Sana i diskusjonen om tro, her implisitt islam, og 

homofili kan møtes. Denne konflikten oppstår i det Isak utfordrer Sana på hvordan hun kan 

være troende med referanse til hvordan tro har behandlet homofili. Hun igjen legger vekt på 

evolusjonsteorien og hvordan homofili kan tolkes som en blindvei. Fra artikler som 

omhandler sesong tre, er det få referanser til denne spesifikke scenen, men i artiklene om Sana 

dukker det opp en del spørsmål nettopp rundt innspillingen av dette. Formålet er å se nærmere 

på dette og hvordan en kan forstå grunnlaget for denne konflikten.  

Skam-klipp omfavnes av rekordmange: - Reaksjonen til Jonas er forbilledlig 

- Utfordringen med det å være homofil eller føle seg annerledes enn det vennene dine 
kanskje forventer, handler om hvordan andre mennesker tar deg imot. Dette klippet 
viser responsen alle håper på: At man fortsatt blir sett på som den samme, og at man 
fortsatt har venner rundt seg. NRK (Helljesen, 2016) 

Fra fremstillingen av homofili og hvordan Isak blir portrettert gjennom serien og uttalelser fra 

journalistene om hva som gjorde sesong tre så interessant med tanke på representasjon, vil 

analysen påstå at det i et helhetlig bilde er en positiv fremstilling av homofili og samsvarer 

med min tolkning av SKAM serien sitt mål. Fremstillingen av homofili henger sammen med 

fokuset på at kjærlighet er kjærlighet og dermed akseptabelt, om en følger de baserte normene 

om hva som anses som akseptabel kjærlighet. Videre er det interessant å trekke frem hvordan 

reaksjonen til Jonas forteller noe om den implisitte ideen om homofili sin plassering i dag.  

Her kan en lese en normativ forståelse. I møte Jonas sitt forbilledlige fremtreden ovenfor Isak 

og avisene sitt fokus på aksepten Jonas viser er det to mulige tolkninger. Hvor den første 

baserer seg på at det eksisterer trygge rammer for å kunne komme ut som homofil og at en 

blir akseptert. Dessverre er det ikke slik at dette unnlater et perspektiv om hvorfor Jonas 

virker til å ta det så bra. For nettopp igjennom aksepten Aksept er problematisk og gjennom 
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aksepten Jonas viser og at det er forbilledlig viser implisitt at det ikke er så lett som SKAM 

vil ha det til å være. Her kan en også lese inn en geografisk, klasse og generasjonsforskjell, 

men det løser fortsatt ikke utfordringen i den implisitte lettheten i å komme ut. Samtidig kan 

en lese aksept i relasjon med toleranse.  

Toleransebegrepet står sterkt sammen med homonormative (Duggan, 2003, s. 50). Gjennom 

toleransen er det koblingen til hvordan homofili sees i et tolerant lyst, og i flere tilfeller 

misforstått som aksept. En kan her bruke begrepet homotoleranse. I lys av begrepet setter ord 

på en utvikling av et mer tolerant syn på homofili, så lenge den beveger seg innenfor en 

homonormativ forståelse hvor tosomheten og kjærligheten er bærebjelken (Bang Svendsen, 

Stubberud, & Djuedal, 2018). Utfordringen med toleranse er den underliggende forståelsen av 

at noe tolereres og det blir en form for tålmodighet, som ikke kan settes sammen med aksept. 

Fra Jonas sin reaksjon kan det strides om det genuint er snakk om aksept, eller om toleranse, 

men fra avisene sitt ståsted er koblingen til kjærligheten og at Jonas som noe vi burde lære av 

som gir en smålig bismak av at Jonas er tolerant. Fra det journalistiske perspektiv er det en 

samstemthet om at komme ut-scenen er et viktig steg videre, men det er kun Sondre Bjørdal 

som setter spørsmålstegn til realismen i denne scenen.  

Ja det jeg syns var litt overraskende det der egentlig, når han hadde kommet ut så var 
jeg overrasket over hvor stor aksept og lite motstand han møtte. [...] Kanskje først og 
fremst kompisgjeng. Nå er jeg som sagt sikkert 20 år eldre enn han. Når jeg så det så 
tenkte, lurte jeg på om dette var realistisk eller ikke? Jeg lurte på om kanskje fordi det 
kanskje var en slags holdningsskapende, en normativ. Et element av normativ 
holdningsskapning fra serieskaperen side. At det er et ønske om at noe skal være, At 
seeren skal lytte. Sondre Bjørdal, Vårt Land 

Analysen kan se seg enig med Bjørdal i hans tolkning av det holdningsskapende, men ønsker 

å legge til at nettopp dette med det normative også har med seg en ekskluderende faktor. For 

gjennom en normativ fremstilling av homofili, Jonas sin reaksjon og den underforståtte 

toleransen går en glipp av alt som faller i mellom og utenfor. Noe som synes i hvordan det nå 

er en form for allmennkunnskap om hva homofili, bifil og andre merkelapper betyr, men hvor 

andre begrepet som forsøker å unngå det binære og som også ikke kan kobles opp mot en 

normativ forståelse av seksualitet ser ut til å være mindre anerkjent (Bang Svendsen, 

Stubberud, & Djuedal, 2018). 

En kan ikke trekke frem homotoleranse uten å samtidig snakke om hvordan begrepet i nyere 

tid har fått et fotfeste innenfor en rasistiske og islam-fiendtlig diskurs. Denne diskursen er 

sentral i forståelsen av homonasjonalisme som ser på hvordan homofili blir plukket opp i en 
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nasjonalistisk ide om toleranse (Puar, 2007 , s. 10). Gjennom SKAM og avisene sitt fokus vil 

analysen argumentere for at det er tegn til hvordan homotoleransen blir plassert som en slags 

lakmustest i møte med Sana. Et tegn som kan være et varsel om hvordan det ser ut til å være 

en underliggende forståelse av islam og homofili som motsetninger som må tematiseres.  

Skam sesong 4 - Sana blir ny hovedrolleinnehaver i Skam 

-Det har lenge vært spekulasjoner om hvem som kommer til å bli hovedrolleinnehaver 
i den neste sesongen av NRKs populære ungdomsserie. Etter Dagbladets avstemning i 
desember, ble det klart at det er Iman Meskini, Sana, som flest fans ønsker at Skam 
skal følge nærmest i sesong fire, med 24 prosent av stemmene. I forrige sesong var 
også Sana en sterk biperson, som utfordret Isak i hans holdninger til homofili. En 
muslimsk blogger var med på å forme rollen til Sana. Dagbladet (Madshus K. , 
2017c)  

Religion er et annet aspekt av hvordan avisen Vårt Land velger å fokusere på Isak sin sesong 

sammen med homofili. Debatten baserer seg på plasseringen av homofili i en kristenkontekst. 

det er derfor påfallende hvordan homofili og islam som kommer frem gjennom framing som 

problematisk. Da det ikke virker til å være noe kontroversielt i dekningen av de kristne 

referansene i sesong tre. Spørsmålet som følger i møte med Sana og Isak er hvorfor det er lagt 

opp til en konfrontasjon mellom de to, og at Sana er inntar rollen som den som skal forklarer 

islam sin posisjon om homofili. Med referanse til hvordan det henviser til at den scenen så var 

det gjort undersøkelser til hvordan en muslimsk person kunne svare så korrekt som mulig i 

relasjon til koranen. (Madshus K. 2017c; Johansen Ø. D., 2017b; Tjellaug, 2017a). Dette sier 

noe om en etablert forståelse av islam og homofili som en konfliktsone, samtidig er det 

gjennom dekningen om kristendom og homofili en observasjon om hvordan ungdom 

diskuterer, men at det her er mer snakk om hvorfor. En observasjon som tilsier at det implisitt 

er mindre konfliktfylt å lese homofili og kristendom enn homofili og islam. 

Samtidig er det også viktig å nevne hvordan Sana og Isak i serien har en forsonende samtale i 

ettertid, men samtidig er det viktig å bringe dette videre. I følge teorien om homonasjonalisme 

er plasseringen av islam som allment akseptert som homofobisk med på å skape en 

underliggende struktur som plasseres homofili og islam som to motstridende poler. Hvor 

islam er den religiøse konservative polen, og homofili som en form for ekstrem sekulær 

posisjon (Puar, 2007 , s. 10-15). Tendenser som er med på å sette et kritisk lys mot en antatt 

forestilling om homofili står på en side og islam på den andre. Mye av det samme som en kan 

se gjennom en postkolonial teori. Plasseringen som motstridene poler kan også forståes som 

en binæroppsetting som forhindrer et nyansert blikk. Hvor islam alltid vil være forstått som 
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homofobisk og homofili alltid som noe sekulært, slik at i situasjoner hvor mennesker med 

homofili legning og tro opplever at det ikke er plass for dem og at om de skal gjøre seg 

forstått så må de plassere seg i en spesifikk posisjon. Derfor er det et poeng å spørre om hva 

en kan tolke ut av SKAM sin plassering av Isak og Sana. 

I hovedsak beskrives konfrontasjonen mellom karakterene som et dramaturgisk grep. Det er 

oppbygning av spenning som bunner ut i en konflikt som senere i sesongen løses. Sana er 

også, etter hva Bjørdal kan se, den mest sentrale stemmen for religion i seg selv i serien: 

Det er et interessant spørsmål, det er Sana som får oppgave med å mållære den 
konservative, altså den religiøse forankrede skepsisen til homofili. Ok, jeg tror en 
enkel forklaring er fordi Sana er den eneste tydelige religiøse hovedrolleinnehaveren. 
Så sånn sett er det kanskje naturlig. [...] Tror serien da hadde blitt litt annerledes hvis 
hadde vært en kristen konservativ stemme som kunne vørt tydelig og som kunne fylle 
den funksjonen Sana hadde der. [...] Miljøet som serien skildrer så er det nok først og 
fremst muslimer som står for den tydelige konservative religions tolkning. Sondre 
Bjørdal, Vårt Land 

Forklaringen som kommer frem er hvordan Sana er den karakteren i serien som representerer 

en tydelig religiøs stemme, på tvers av hvilken religion, og at denne stemmen kunne ha vært 

fylt av en kristen en. Da ville det kanskje ikke ha vist det mangfoldet som er skolen i følge 

Sondre, Vårt Land journalisten. Videre legger han frem hvordan han tror det nok er sånn at i 

det norske samfunnet så har den religiøse konservative stemmen blitt gitt til muslimer og 

islam og at den kristne stemmen i hovedsak finnes utenfor byene. Innvandringsspørsmålet og 

islam debatten svært betent, og i møte med homospørsmålet er det tendenser til svært 

polariserte sider hvor disse to da settes mot hverandre. Resultatet som teorien om 

homonasjonalisme tar for seg er hvordan muslimer blir stemplet som intolerante og homofobe 

og at religiøsitet blir et negativt stempel. 

‘Skam former hvordan folk ser på oss’ 

I den siste scenen før Skam tok pause, så vi Elias angripe Sanas kompis Isak. Jentene 
forteller at de fleste kommentarene på nettet går på at Elias slo ned Isak fordi han er 
muslim og dermed homofob. - Det forventes at muslimske gutter skal være voldelige 
og hyklerske, sier Hajar. De mener Elias blir misforstått av mange seere, og at 
muslimske gutter også rammes av stereotypier. Vårt Land (Tjellaug, 2017a) 

I artikkelen ovenfor er nevnes det en scene hvor vennegjengen er samlet, men på grunn av 

hendelser blir det en konflikt hvor vi som seere ikke får tilgang, men får se sluttresultatet. Det 

er Isak som blør fra nesten og Sana sin bror som blir båret vekk av kameratene, og det hintes 

til at han som har slått Isak. I artikkelen hvor Zuhayr Abdi (17) og Hajar Ghafaji (16), to 
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muslimske jenter, forteller om hvordan kommentarene på denne scenen setter volden i 

kontekst av at Elias er muslim og dermed homofob. Det er godt etablerte mønstre som gjør at 

det foreligger en framing eller ide om integrert homofobi i sammenheng med islam og 

muslimer samt at det er en form for konflikt mellom seksuell legning og religion. Her 

fremvist med en tosidig posisjon mellom islam og homofili. Det må tydeliggjøres her at det er 

snakk om tegn og tendenser og at det er flere nyanser. Som nevnt i teorien om 

homonasjonalisme hvor nettopp er denne dualiteten og konflikt som er hovedfokuset, er det 

viktig å tilføre at det gjennom avisen og SKAM ikke nødvendigvis er så todelt, men det er 

absolutt tegn til forventinger om at homofili og islam ikke går sammen. SKAM serien bygger 

på problematikk som allerede eksisterer og det er kanskje derfor de viser konflikten mellom 

Isak og Sana (Puar, 2007 , s. 2-10). Problematikken fungerer som et grep om det narrativ og 

som Sondre Bjørdal fra Vårt Land påpeker er også slik at kristendom og homofili er noe 

dualistisk, men i langt mindre grad. Framingen om homofili og islam peker på plasseringen av 

islam i en kontekst av hva som er norsk, og her kan det tolkes i retningen av at homofili er en 

form for lakmustest på islam evne til å tilpasse seg og er hovedformålet med teorien om 

Homonasjonalisme. Nettopp det å vise at det er underliggende strukturer og posisjonering av 

homofili og islam i møte med diskusjon om hvem er vi og dem.  
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5.3.3 Sana, Norsk og Muslim  

 

8: Sana. Foto: NRK 

 

Her er svarene på det fansen lurer mest på om Sana 

- Vi merker interessen både i sosiale medier og privat. Jeg tror at mange muslimske 
ungdommer identifiserer seg med Sana og de valgene hun står overfor i serien. Hun er en 
jente med tydelig muslimsk profil som samtidig ønsker å leve som en helt vanlig norsk 
jente på videregående, forteller Hamza Ansari, styremedlem i Minhaj Ungdom, en av de 
største muslimske ungdomsorganisasjonene. NRK (Ingebrethsen, Revheim, & Kalajdzic, 
2017) 

Skam sesong 4 - Muslimsk blogger var med på å forme Skam -Sana. Vil ufarliggjøre 
islam gjennom karakteren 

-Det er noen av utfordringene i Sanas liv som Skogen mener hadde vært spesielt 
interessant å følge. - Hvordan har hun det når hun deltar på fester med alkohol? Hva 
tenker hun under samtaler hvor sex og hooking er involvert? Ber hun på skolen? Kanskje 
er hun hemmelig forelsket? Når er Sana bare Sana? Det er faktorer jeg gjerne ville sett 
mer av, påpeker hun. [...] Muslimsk blogger tror Sana kan være med på å ufarliggjøre 
Islam for det norske folk med sin rolle i ungdomsserien Skam Dagbladet (Helgesen, 
2017) 

I overgangen om konfrontasjonen mellom Isak og Sana vil fokuset fortsette være å se på 

hvordan Sana blir representert og framingen om henne gjennom avisene. Sentralt for 

karakteren er hennes religiøse tilhørighet fra starten av sesong en til sesong fire hvor hun var 

hovedkarakter. Ut av kildematerialet om Sana er det følgende aspekter som blir tolket som 
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hovedfokuset om henne. Først og fremst er det hennes rolle som tøff venninne som står opp 

for vennene sine, med mange likheter med Noora som nevnt i delen om henne. Videre er det 

hvordan hun balanserer hennes muslimsk tro opp mot norsk kultur. Her innforstått med 

hooking og alkohol. Til slutt er det også snakk om hvordan hun representeres som muslim i 

sammenheng med andre muslimske karakterer i serien.  

Sana står frem som den karakteren i SKAM som avisene er mest spørrende rundt og som 

tvinger frem flere spørsmål om tilhørighet og posisjonen mellom det norske samfunnet og 

hennes muslimske tro (Tjellaug, 2017b; Madshus K., 2017b). En videreføring av de 

framingene som kan sies å eksistere i samfunnet i dag med tanke på integrering og islam sin 

posisjon i en vestlig kontekst (Ahmed, 2011; Abu‐Lughod, 2002). 

I beskrivelsen av Sana som hovedkarakter for sesong 4 er hun en tøff muslimsk jente med 

hijab, som nå skal være hovedkarakter og at dette er ekstremt spennende. Sana forklares som 

ei jente som står mellom den norske og muslimske kulturen, og at dette gjøre serien 

spennende og at det legger opp til godt drama i følge Håkon Moslet. Samtidig sier Molset at 

Norge har et behov for å høre Sana sin historie. Videre er det mye spekulering i symbolikken 

av traileren til Sana og betydningen av den. Forventingen var derfor høy om Sana som 

hovedkarakter i fra starten av. På samme måte som Isak har hun blitt bygget opp både som 

karakter og potensiell historie gjennom de foregående sesongene, og hun og Isak hadde en del 

interaksjoner i sesongen tre som gjorde at det var naturlig å stille spørsmål til hvordan 

sesongen kom til å bli og handle om (Madshus K. , 2017c). Noe som også henvises til i 

artiklene. Vårt Land fokuserer også på muligheten til å ha Sana som hovedkarakter. De 

vektlegger hvordan SKAM skaper rom for medmenneskelig aksept og seriens evner til å ta 

opp tabubelagte tematikk (Bjørdal, 2016a).  

Fokuset på hva Sana representerer og hvordan hun blir fremstilt bærer videre i artikler som 

kom ut etter at sesong fire var i gang. NRK har artikler om hvordan folk har blitt nysgjerrige 

på islam på grunn av SKAM og at mange lurer på hva de ulike religiøse symbolene og 

handlingene betyr (Ingebrethsen, Revheim, & Kalajdzic, 2017). Vårt Land har en lignende 

artikkel med tittel «Skam former hvordan folk ser oss». Dette nevnes tidligere i analysen med 

tanke på SKAM og tematikken avisene tar opp (Tjellaug, 2017b). Vårt Land har også et 

intervjue med Iman Meskini, som spiller Sana, hvor hun er glad for betydningen Sana har, 

men at hun poengterer også hvordan Sana faktisk er en fiksjonskarakter og at dette skille har 

til tider vært noe uklart (Bjørdal, 2016c). Interessen for Sana er stor og det er mange spørsmål 
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med tanke på islam og hvordan det er å være ung muslimsk jente i Norge, og da hvordan den 

islamske tro kommer i kombinasjon med norsk kultur. Det er etablerte forestillinger som 

ligger til grunne i nysgjerrigheten om henne.  

Av kildebruken i artiklene som omhandler henne er det lagt vekt på religiøse tanker hvor det 

er teologiske og menighetsfakultet og islamske blogger som konverterte. Derfor kan en også 

si at Sana alltid forståes gjennom et religiøst blikk som farger alle fortellingene om henne. 

Kan Sana som representasjon da forståes på noen annen måte enn gjennom religion? I 

hovedsak ikke når det kommer til artiklene om henne fra avisene. Det er spørsmål om hvorfor 

hun ber, hva hijaben hennes har av betydning og om hun kan forelske seg i noen som ikke er 

muslim. Det er interessant at Sana er den karakteren hvor familien hennes får en stor plass i 

serien. En tolkning av det er hvordan muslimske jenter med hijab ofte settes i kontekst av 

undertrykt av familie, som vist gjennom artikkelen «Skam former hvordan folk ser på oss», 

men det kan også settes i lys av at muslimske familier er mer familiære og mindre 

individualistiske (Tjellaug, 2017a).  

Samtidig som Sana fremstår som den hvor det er flest spørsmål om er hun også den 

karakteren som mange ønsket og forventet at skulle være en hovedkarakter. I møte med 

sesong fire er det flere aviser som viser til meningsmålinger hvor Sana er en av de mest 

populære. Det fremstår som noe ambivalent fokus på henne. Hun er ønsket som karakter, men 

sesongen om henne er etter mitt syn fylt med kritikk og konflikter om hva Sana bør gjøre og 

hvem hun skal være 

Framingen her er basert på en forventet konflikt mellom Sana sin tro og norsk kultur. SKAM 

tar på seg rollen som «lærer» og skal vise hvordan det er å være ung muslimsk jente. En 

representasjon som flere uttaler er nødvendig og på tide. En av uttalelsene baserer seg på 

religion og samfunnsdebattant Maryam Trine Skogen som også er muslim. Skogen legger 

frem hvordan Sana kan være et liberalt bilde for unge muslimske jenter og at Sana kan vise at 

det finnes alternativer til å leve etter en fundamentalistisk religionsfortolkning. Først og 

fremst viser uttalelsen at det er en god ting med flere representasjoner, men den sier også noe 

om tolkningen av islam, og det er noe uklart om denne uttalelsen retter seg kun mot 

muslimske jenter eller om oppfatningen av islam. Hvem er det som skal lære av SKAM og 

Sana?  
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Fra artikkelen er det tegn på at SKAM hovedsakelig retter seg mot unge muslimske jenter, 

men det trekker ikke fra at mange fler vil få et ferskere blikk på hvordan det er å være 

troende. Grunnen til at en kan stille spørsmålstegn med dette ligger i postkolonial tenkning 

om frihetens språk. I hovedtrekk kan en opplæring om hvordan en skal være liberal muslim 

være en form for maktbruk, selv om det her fremstår som eksempler og godhjertete i min 

tolkning. Det kan fremstå som en må liberaliseres for å kunne tilpasse seg et norsk samfunn. 

På den andre siden er det ikke en formodning om å ikke tro, og det er uttalelser fra en kilde 

som selv definerer seg innen for en muslimsk tro. Likevel er dette en av flere vinklinger om at 

Sana skal vise hvordan en skal leve i en norsk kultur, og beholde troen. Det er et krav om å 

tilpasse seg, på en eller annen måte.  

Stikkordet for dette kapitelet er representasjon og det er også både en seier og en fallgruve når 

SKAM hylles av avisene for å vise representasjon. Det er på ingen måter negativt at norske tv 

serier som SKAM er med på vise mange nye representasjoner som tidligere ikke har vært like 

fremtredende: Sana med sin versjon av ung muslimsk kvinne, og Isaks reise gjennom egne 

fordommer og oppdagelse av kjærligheten til en av det samme kjønn. Fallgruven ligger ikke 

her, men i at de er først ute som representasjon på sine felt. For å sette det på spissen kan en si 

at representasjon aldri er galt, men når for få mennesker blir representasjoner så bærer de for 

mye ansvar. Derfor ønsker analysen også trekke linjene fra kritikken og spørsmålene Sana får 

gjennom kildematerialet og videre til filmen «Hva vil folk si», som hadde sin premiere 

06.10.17 og kom i etterkant av SKAM og Sana sin sesong. Regi er av Iram Haq, som også er 

skuespiller selv og har opplevd å bli tvangssendt ut av Norge for å gifte seg. Dermed er hun 

også en stemme på innsiden av tematikken om sosial kontroll. Videre kan en påstå at hun har 

en annen posisjon enn Julie Andem med tanke på erfaring og kulturelt ståsted (Mohr, 2017).  

Filmen handler om Nisha, spilt av Maria Mozhdah, som blir sendt til Pakistan fra Oslo for å 

giftes bort. I filmen følger en henne opplevelser om ære, giftemål, to ulike kulturer og kampen 

om hvem hun skal være (Gjelsvik, 2017). Filmen tar for seg det motsatte av Sana, men det 

som er det viktigste bidraget i mine øyne er at den gir et flere perspektiver på hvordan det er å 

være ung jente og sosial kontroll basert på kultur eller religiøse grunner. På samme måte er 

det derfor ikke merkelig at det stilles spørsmålstegn til Sana heller, selv om det her er også er 

lov til å stille kritiske spørsmål om hvilket grunnlag spørsmålene stilles på. Utfordringene 

med medias gransking av valgene til Sana er ikke rotfestet i det tomme intet, men i en større 

diskurs om sosial kontroll, som riktig nok eksisterer i alle samfunn, og i alle mulige former. 
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Samtidig kommer den nok tydeligere frem i møte med religiøse grupper og minoriteter 

(Gjelsvik, 2017). Det er ikke unaturlig at situasjonen med Sana er som den er i møte med hva 

hun skal representerer eller ikke. Derfor er det også viktig at det videre i representasjonens 

navn vises mange ulike måter å være både en minoritet, religiøs og feminist. Utfordringene 

med Sana, Isak og Noora er aldri at de ikke representerer godt nok, men at de står i fare for å 

stå alene som representasjon.   
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6 Oppsummering 
 

SKAM står som en bauta i landskapet av norske filmer og tv-serier. Det er ikke uten grunn at 

interessen for serien da og i ettertid fortsatt er stor. Seriens evne til å belyse ungdom, 

relasjoner og vanskelig tematikk har åpnet for en mangfoldig analyse av både serien og 

betydningen av det offentlige ordskifte. Denne oppgaven har sett på hvordan avisene VG, 

Dagbladet, NRK og Vårt Land har videreformidlet SKAM og dens innhold ut i offentligheten 

med hjelp av Framing og Diskurs som analytisk verktøy. Hvor Framing er kjernen i 

besvarelsen av hovedproblemstillingen: Hvordan frames TV-serien SKAM i Norske aviser? 

Oppgaven har basert seg på en analyse av tre hovedframinger: Suksessframing, 

Kjærlighetsframing og til sist Representasjonsframing. Analysen avdekket hvordan religion, 

seksualitet og feminisme er en sentral del av hvordan avisene velger å Frame SKAM. 

Oppgaven også tatt for seg underspørsmålene Hva slags diskusjoner skapte framingene om 

SKAM? og Hvilke diskurser kan disse diskusjonene om SKAM plasseres i? Hvor nettopp 

religion, Seksualitet og feminisme var en stor del av både diskursen om SKAM. Ved å 

benytte seg av artikler og uttalelser fra journalistene har oppgaven lagt frem hvordan avisene 

har videreformidlet SKAM sitt innhold og gitt et kritisk blikk på de utfordringene som 

kommer til syne ved å bruke diskursivteori. Oppgaven vil her legge frem de viktigste funnene 

fra analysen som et svar på både forskningsspørsmålet og underspørsmålene.  

Oppgavens analyse av suksessframingen baseres seg flere punkter hvor de sammenlagt utgjør 

den totale framingen av suksess. Den generelle fremstillingen av SKAM baserer seg på antall 

klikk og mottagelsen serien fikk i nabolandene Sverige og Danmark. I tillegg til salg av serien 

til USA og andre europeiske land. Slik oppgaven tolker avisene her er det en form for 

posisjonering av Norge nasjonalt som virker til å være sentralt (Revheim, 2016). Samtidig 

stiller oppgaven spørsmål om påvirkningen mellom SKAM og avismediene med henvising til 

hvorvidt hvem som styrer hvem. Det er klare tegn til at SKAM overførte sin agenda til 

avisene, men det er også viktig å få et bedre innblikk i den legitimiteten avisene ga SKAM 

gjennom å dekke serien så tett som de gjorde (McCombs, 2004, s. 36). Oppgaven legger vekt 

på at det er nettopp denne dekningen som gjør at en kan se på framingen av avisene å derfor 

få et innblikk i de tendensene som eksisterer i det norske samfunnet med henvisning til 

seksualitet, feminisme og religion.  
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Mer spesifikt om SKAM som suksess ser oppgaven også på distribusjonen av SKAM. Her 

legger jeg vekt på hvordan det multimediale spiller en stor rolle i hvordan SKAM klarte å 

skape et rikt univers som gjorde det mulig å lese framingene av SKAM gjennom de tre 

hovedframene (Bom, 2018). Tilgangen på SKAM gjennom sosiale medier, egne 

kommentarfelt og seriens egne bruk av ulike fortellerteknikker blir tatt opp av avisene når de 

dekket serien. Journalistene som ble intervjuet for oppgaven kommenterte på dette og kom 

med observasjoner om at de opplevde at det eksisterte et skille mellom det offentlige ordskifte 

og kommentarfeltet. Denne observasjonen kommer også fra Vårt Land hvor de la vekt på at 

diskusjonen som kom frem via SKAM sine egne sider skilte seg ut kvalitetsmessig (Bjørdal, 

2016a). Her stiller jeg spørsmål om det eksisterer to ulike offentlige diskusjoner som blir skilt 

av en generasjonskløft. Hvor ungdom ser ut til å håndtere betente temaer som religion og tro 

på en bedre måte enn eldre generasjoner. En posisjon som står i kontrast til en mer etablert 

framing om ungdom og media som ofte baseres seg på en svært standhaftig posisjonering av 

media som en negativ påvirkning på ungdom (Vestberg, 2014). Her vil en mer omfattende 

studie av kommentarfeltet til SKAM med tanke på debattkultur, sammen med kvalitativt 

intervju være et interessant felt å se nærmere på i en videre studie av SKAM.  

Hovedkilden til Suksessframingen er tematikken som SKAM tar opp. Oppgaven 

argumenterer for dette ved å legge frem hvordan populariteten står sammen med dekningen av 

Noora fra sesong to av serien. Hvor det er forholdet mellom henne og William i tillegg til 

overgrepstematikken som avisene legger frem som hovedgrunn til at serien er god (Johansen 

Ø. D., 2016b; Svendsen & Dahl, 2016). Serien videreførte bruken av tematikk gjennom 

sesong tre og fire, men oppgaven benytter seg av sesong to for analysen av Suksessframingen. 

Dekningen av Noora og William tolker oppgaven som et spørsmål om hvilken betydning 

Noora fikk som feminist. Det vil si at det forelå en debatt om Noora sin definisjon som 

feminist og hvordan hun skulle forholde seg til William som ble forstått som en motvekt mot 

feministiske verdier. Denne dekningen kommer til synet i analysen av kjærlighetsframingen 

og Representasjonsframingen også. Framingen om Noora og William kan tolkes som to 

posisjoner hvor Noora enten skulle bli sammen med William eller forkaste han på grunn av 

hans holdninger og oppførsel. Denne framingen ble hyppig brukt av samtlige aviser i 

analysen, med unntak av Vårt Land. De på sin side peker på at denne framingen av de som et 

par ikke tar med seg nyansene som selve serien gjør. Et poeng som jeg vil si preger mye av 

dekningen av SKAM. At nyansene som forekommer i selve serien ikke opprettholdes i møte 

med hvordan avisene framer SKAM. En forklaring på dette kan plasseres i hvordan framing 



85 
 

fungerer gjennom en forenkling av tekst for å kunne fremheve et poeng tydeligere (Entman, 

1993, s. 53). Sammen med framingen om Noora og William legger avisene vekt på hvordan 

overgrepsteamtikken fra sesong to er med på å heve serien over andre ungdomsserier fordi 

SKAM viser et realistisk bilde på de utfordringene ungdom møter, samtidig som serien gir 

ungdom verktøy til å håndtere dem. Avisene trekker frem organisasjoner som jobber med 

overgrep og gir god plass til denne tematikken. Derimot vil oppgaven her legge frem at det 

ikke virker til å være noen form for videreutvikling av tematikken om overgrep annet enn en 

dekning av hvor viktig det er. Her henviser jeg til en videre dekning av overgrep som 

kjønnsnøytralt og at det forekommer svært mange overgrep som er festrelatert i hva avisene 

eventuelt kunne ha fokusert mer på for å bringe tematikken videre (Haukaas, 2018).  

I overgangen til den andre av de tre hovedframingene, Kjærlighetsframingen, bygger 

oppgaven videre på fokuset om parrelasjoner i SKAM. Hvor Noora og William var det paret 

som først kom frem som svært interessant for avisene. Her legger oppgaven frem de og 

relasjonene til Isak og Sana som er de respektive hovedpersonene i sesong tre og fire. 

Analysen av hvordan avisene dekker parforholdene avslører etter min mening en markant 

ulikhet mellom dem. Denne ulikheten argumentere jeg for at er et tegn på hvordan framingen 

om kjærlighet er med på å styre avisene sine kritiske spørsmål til hovedkarakterene. 

Lesningen av forholdet mellom Noora og William har tegn til hvordan Noora er den som må 

stå opp for sin forelskelse i William med tanke på hennes feministiske ståsted. William på sin 

side får også kritikk, men på grunn av karakterens popularitet blir denne kritikken 

overskygget (Bergmo & Ingebrethsen, 2016). Analysen argumenterer derfor for at Noora som 

kvinne og feminist må stå som ansvarlig for de handlingene William gjør (Johansen Ø. D., 

2016a).  

På den andre siden av det kritiske spekter plasserer oppgaven Isak. Materialet om hans 

kjærlighet til Even fremstår som en ren hyllest om hvor vakker kjærligheten er (Ferkingstad & 

Espeli, 2016). Avisene er påfallende lite kritisk i dekningen av Isak og analysen baseres seg 

derfor på en lesning av fremstillingen av kjærlighet og mangelen på kritisk blikk. Isak sin 

legning blir basert på hans evne til å være seg selv gjennom kjærligheten til Even. Analysen 

tolker fremstillingen Isak som en videreutvikling av begrepet homonormativitet som en kritisk 

vinkling mot den ensidige vektleggingen av monogami, kjærlighet og enkle forståelse av 

seksualitet (Abu‐Lughod, 2002, s. 784). Analysen trekke linjene til konsekvensene av HIV-

epidemien på 80-tallet og utviklingen av homokampen fra 90-tallet og til i dag. Samtidig som 
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oppgaven viser til et kritisk blikk mot denne utviklingen tar den for seg et mer positivt syn på 

homofili i norske TV-serier og film da det ikke kan sies å være et stort mangfold av 

alternativer fremstillinger av seksualitet i dag. Derfor vil analysen av Isak være preget av to 

ulike standpunkter. Hvor den ene er kritisk mot Isak basert på en historisk kontekst av 

homofili og kampen om tilgangen til samfunnet. Å den andre en mer positivt rettet vinkling 

for at det i norsk kontekst endelig var en person som var homofil i hovedrollen, og dermed 

åpnet for en mer mangfoldig representasjon.  

Kjærligheten i sesong fire med Sana i hovedrollen tar en ny form fra både Noora og Isak. 

Analysen argumenterer for at kjærligheten fortsatt har en sentral rolle i avisene sin tolkning 

og framing av Sana, men at den her omgår relasjonen Sana har med Yousef. Han nevnes i kun 

to artikler og analysen tolker denne mangelen som en konsekvens på hvordan 

kjærlighetsframingen blir brukt av avisen (Wold, 2017; Tjellaug, 2017a). Yousef blir byttet ut 

mot et fokus på hvordan Sana sin forelskelse er en form for målestokk på hvor norsk hun er 

og analysen kobler dette opp mot en forståelse av Det nationalisere(n)de seksuelle 

medborgerskab (Petersen, 2014). Medborgerskapet blir her forstått hvordan Sana hele tiden 

blir vurdert etter hva som anses som en norsk seksualpolitikk og at hun som muslimsk kvinne 

strider i mot implisitte normer. Sammen med begrepet om det seksuelle medborgerskapet kan 

en også se avisene sitt fokus på Sana og det seksuelle i et feministisk ståsted. Hvor seksuell 

frigjøring har vært sentralt i utviklingen av vestlig feminisme blir det et klart brudd med 

denne forståelsen når Sana som muslim velger å følge hva som avisene tolker som strenge 

seksuelle normer (Hagemann, 2003, s. XXII-XXIII). Hovedpoenget for analysen her er 

nettopp hvordan Sana blir en målestokk på norsk vs. Muslim gjennom kjærlighetsframingen.  

Tilslutt tar oppgaven for seg de ulike representasjonene og hvordan avisene framer dem 

gjennom representasjonsframingen. Noora og Sana deler i oppgaven rollen som 

representasjon av feminisme. Selv om det i hovedsak Noora som blir fremhevet av avisene. 

Sana på sin side blir i oppgaven tolket som det feministiske motstykket til vestligfeminisme 

og dermed er hun en form for motstykke til hvordan avisene vektlegger feminisme. Dette 

motstykket blir tydelig i analysen ved at kildematerialet som er basert på avis artikler ikke 

henviser til Sana som feminist, men at journalistene som ble intervjuet omtaler henne som 

feministisk. Dette skillet fremstår som noe merkelig, men med tanke på representasjon er 

fortsatt Sana en sterk innflytelse med henvising til artikler av unge muslimske jenter. De 

peker spesielt på bruken av hijab, avståelse fra alkohol og tilknytning til islam (Tjellaug, 
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2017a). Noora på sin side blir som nevnt i de tidligere framingen fanget mellom to posisjoner. 

Hvor hun på den ene siden kan være feminist, og på den andre kan hun være forelsket. 

Tolkningen av disse posisjonene trekker analysen frem som en form for videreføring av hore 

og madonna komplekset (Strønen, 2013). Disse kan også plasseres i en form for moralistisk 

diskusjon, noe som er nettopp hvordan Julie Andem selv ønsket å unngå. Derfor er det 

paradoksalt at analysen sine funn tilsier at avisene framer spørsmålet om Noora med moralske 

spørsmål om hun skal være et feministisk symbol eller forelsket tenåring (Dahl, 2016b).  Igjen 

er det her tegn til hvordan framingen reduserer de nyansene som eksisterte i serien.  

Homofili og representasjon har jeg allerede nevnt som mulig å tolke i en svært normativ 

fremstilling. Tillegg til dette legger analysen her frem hvordan homofili er et konfliktområde 

med tanke på representasjon. Mer spesifikt hvordan Isak som representasjon for homofili og 

Sana som representasjon for islam blir basisen for en diskusjon om seksualitet og religion. 

Det er gode grunner til at det er nettopp islam som blir satt opp i serien som den konservative 

posisjonen til seksualitet spørsmålet, men analysen legger vekt på en mer kritisk vinkling av 

denne diskusjonen. Fra ståstedet til teorien om homonasjonalisme er nettopp denne binære 

opposisjonen mellom islam og homofili en sterkt problematisk og et voksende problem (Puar, 

2007 , s. 10). Islam blir her forstått som gitt homofobisk og homofili blir på side gitt ekstremt 

sekulært. Posisjoner som medfører store konsekvenser for de som inntar begge posisjoner, 

nemlig muslimske homofile.  

I avslutningen på analysen i sin helhet er det Sana som blir trukket frem. Analysen legger vekt 

på hvordan hun som ung muslimske jente fremstår gjennom dekningene i avisene som alene i 

sin representasjon av islam. Hun har fellestrekk med Noora med tanke på en tosidig 

posisjonering, men utelukkes fullstendig fra plasseringen som feministisk. Hvor Noora står 

som feminist eller forelsket, er Sana plassert mellom det norske og muslimske. Analysen 

trekker trådene til de etablerte framingene om sosiale kontroll i minoritetsmiljøer sammen 

med det ekstreme fokuset på islam og muslimer som kom i kjølevannet av 9/11 (Pereira, 

2014; Abu‐Lughod, 2002). Det er klare tegn til at det eksisterer fortsatt en populistisk negativ 

innstilling til islam og dens posisjon i Norge ut av materialet, men at det samtidig også er tegn 

til en åpning for et mer nyansert bilde.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Intervjueguide.  

 

Spørsmål om legning, kjønn og religion; Sana, Isak, Noora. Samt 
spørsmål om hva informanten tenker om det som er skrevet om 
serien. 
 

Generelle spørsmål om skam: 

Disse spørsmålene er med for å sette i gang intervjuet, jeg er noe usikker på hvor matnyttige de er. 

Tenker en må gå litt mykt inn. 

1. Er du fan av SKAM eller ser du kun på serien av journalistiske årsaker? 

2. Hva liker du best med SKAM? 

3. Hva liker du minst? 

4. Hvilken grunner har du får å se på SKAM? 

5. Hvilken sesong av SKAM portretterte karakteren best i dine øyne? 

6. Er det noen av SKAM karakterene du kjenner igjen fra egen ungdomstid? 

7. Hva tenker du er nybrytende med SKAM? 

Kjønn: 

 

1. Hva tenker du om kjønnsroller i SKAM? 

 -Hva tenker du om fremstillingen av William og fremstillingen som tenåringsgutt? 

 -Hvor mye vektlegges William i den offentlige debatten om SKAM i dine øyne? 

 -Hvordan ser du på mediedekningen av Noora og William?  

 -I hvor stor grad bryter Isak med kjønnsrollen? 

 -I hvor stor grad gjør Sana det samme? 

2. Hvilken karakter mener du trakk best frem utfordringene med kjønnsroller? 

 -La du merke til noen tendenser om hvordan aviser fremstiller kjønnsroller? 
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  -Karakteristikkskriveri, type badboy William beskrivelser 

3. De to første sesongen handlet om jentene, men hva tenkte du når Isak ble introdusert?  

 -Hva tenker du om relasjonen mellom Isak og Sana? 

 -Ser du noen likheter mellom Isak og Noora? 

 -Hvilke forskjeller mellom jentene og Isak var det når avisene meldte hans 

introduksjon? 

4. Hvilke forskjeller tenker du på når en sammenligner Noora og Sana som begge kan sies å 

være sterke kvinnelige karakterer? 

 -Hva tenker du om ordet ”feminist” og Sana? 

 -Hvilke likheter eller ulikheter er det mellom Sana og Noora med tanke på media? 

  -Hvordan de blir beskrevet og hvilken saker som det fokuserers på 

Legning: 

1. Isak sin legning ble diskutert i de to første sesongene før det ble klart at han var 

homofil. Hva tenker du om prosessen til Isak? 

 

2. Hvorfor tror du Isak og Sana har en diskusjon om homofili i sesong 3?  

Hvorfor er det ikke en lignende greie med en prest, eller kristen person? 

3. Hvilken tanker gjør du deg om bruken av kristnesymboler i sesong 3? 

Niels Bech, Gudekostyme, kors, WWJD og bibelreferanse i tall.  

 

4. Isak og Even blir sammenlignet med Noora og Willam, men er de egentlig så like? 

Hvilken likhetstrekk ser du?  

Hva er likhetene og ulikhetene mellom Eskild og Isak? 

 

5. Eskild er med i alle sesongene i større eller mindre grad. Hva har det å si for Isak i 

dine øyne at vi allerede har en representasjon av en homofil mann? 
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6. Seksualitet er sentralt i SKAM, men i sesong 4 med Sana er det ingen ”hooking” 

mellom Sana og Yousef. Dette ble det stilt spørsmål om i avisene, hvordan ser du på 

debatten om hooking og Sana?  

Religion: 

----”---- 

1. Det er mange religiøse symboler i SKAM, da spesielt i sesongen med Isak og Sana. 

Hvilke tanker har du gjort deg med tanke på dette?  

La du merke til noen spesifikke religiøse symboler? Hvilken husker i så fall? Tror du at du 

gikk glipp av noen? 

2. Homofili og kristendom trekkes frem som en utfordring i Isak sin sesong, men hvor 

vil du si den religiøse konflikten kommer fra? (Fra Isak selv eller er det samfunnet?) 

-Var det noe du reagerte på med tanke på hvem som ble intervjuet av avisene om det religiøse 

i SKAM?  

  -Bloggere, forskere 

3. Sana har vært med siden sesong 1. Hva slags karakterutvikling vil du si at hun har 

hatt? 

Hvordan har avisene fokusert på henne i dine øyne?  

4. Sana og Islam er sentralt i sesong 4, hva tenker du om hvordan SKAM fremstiller 

henne som troende? 

Journalistisk arbeid: 

Hva tenker informanten om det arbeidet de legger i å skrive om SKAM? 

1. Hvordan går du frem når du skal skrive en artikkel om SKAM? 

a. Ting du har lest, sett selv? 

2. Hvilke kilder bruker du når du skriver? (Direkte fra nrk, egne oppfatninger av SKAM, 

og andre aviser) 

3. Er det ting du har lyst til å skrive om, men som du ikke har fått muligheten til ennå? 

a. Tematikk som du føler du har lyst til å skrive om, eller ting som ikke har blitt 

nevnt nok i dine øyne.  
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4. Hva er det som er viktig for deg å få frem når du har skrevet om SKAM? 

a. Er det å være objektiv som er hovedmålet, eller er det noe du ønsker å 

fremheve? 

5. Må en være SKAM-fan for å skrive bra om SKAM? 

Artikler om SKAM 

Hva tenker informanten om hvordan SKAM blir fremstilt i avisen? 

1. Hvordan syns du mediene har skrevet om karakterene i SKAM når nye sesonger har 

blitt annonsert?  

2. Sana ble introdusert med titler som ”nå skal kanskje sana få hooke”, hva tenker du den 

tittelen? 

-Er det andre titler eller fremstillinger som kommer til minne? 

3. Avisene la vekt på utfordringene med det å være norsk og muslimsk og at Sana vil 

kunne være informativt på det. Tenker du at avisene fremhever det som en større 

utfordring enn det egentlig er? 

4. Noora på sin side så var det mye fokus på William enn henne til tider. Hvorfor var 

fokuset på han og ikke henne som hovedkarakter? 

5. Hva vil du si om fremstillingen av homofile med tanke på Isak? 

6. Er det noen ting du har selv reagert på med fremstillingen av karakterene? 
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