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Abstract 

“Season three saved my life”: a reception study on SKAM’s non-heterosexual 

representations 

The aim of this master’s thesis is to study in what ways an audience who does not identify as 

heterosexual reflect over the Norwegian TV-show SKAM’s non-heterosexual representations. 

The research was carried out through five focus group interviews with thirteen people and 

used theories on identification, stereotypes and the media together with queer theory and 

intersectional theories. The study’s interviews show that SKAM gives different opportunities 

for identification. The respondents all identifies with ways the show deals with coming out 

and how the process is shaped by subtle forms homophobia. The show’s focus on 

heteronormativity and internalized homophobia is also strongly identified with and 

considered to be skilfully told. How Isak and Even’s relationship is portrayed is appreciated 

as well, which was a source for positive identification. The character Eskild was also brought 

up as a clever way to show how stereotypical representations can be used in a positive and 

inspiring way. The show’s general lack of non-heterosexual characters and their portrayal as 

all white, cis, middle class men was critiqued, as well as how the show handled fetishzation 

of non-heterosexual relationships. It becomes clear from the interviews how the respondents 

negotiate the non-heterosexual representations in SKAM in order to find identification, which 

helps them validate their own sexual identities. Moreover, the study also shows how 

representations, how they affect and regulate people’s social lives and identities, can be better 

understood by favouring not only the media but the viewers as well. 
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1. Introduktion 

Hösten 2015 började den norska tv-serien SKAM publiceras av NRKP3 på seriens hemsida 

skam.p3.no. Lite över ett år efter sin premiär tilldelades SKAM Nordens språkpris ”för dess 

stora förmåga att engagera en ung nordisk publik” (Laurell 2016). Engagerat en nordisk 

publik har den verkligen, ung likväl äldre. SKAM har blivit det mest sedda någonsin på NRK, 

Danmarks Radio DR TV och samma sak skedde för SVTplay när serien köptes in till Sverige 

(Aldridge 2016; Renman 2017; Ingebrethsen 2017). Den populära serien är en 

webbdramaserie som följer ett gäng ungdomar från att de börjar sin första termin på 

gymnasiet Hartvig Nissen skole i Oslo (SKAM 2015). Rebecca Haimi skriver i en artikel för 

SVT att SKAMs popularitet kommer ifrån att serien är mer avancerad än ungdomsserier 

brukar vara (Haimi 2016). Haimi menar att SKAMs popularitet tyder på att serien klarat att på 

ett ärligt sätt berätta ungas historier, något som ofta kan bli oärligt när vuxna försöker sig på 

det. Bland alla hyllningar om hur verklighetstrogen serien är finns dock en del kritik om 

exempelvis vilka klassperspektiv som inkluderas (Isaak 2017). Betlehem Isaak fann till 

skillnad från Haimi serien inte helt trovärdig och uppmanar till en bredare belysning av 

samhällets olika delar. Hon står fast vid att om samhällets olika utmaningar och tillstånd inte 

lyfts fram så finns det en risk att barn och ungdomar som lever i fattigdom eller andra 

missförhållanden exkluderas.  

Inte heller jag kunde undgå att bli indragen i SKAMvågen när den drog genom Sverige hösten 

2016. Vänner började följa serien och jag hörde folk prata om SKAM nästan vart än jag gick; 

på tunnelbaneperrongen diskuterades Williams raggningsrepliker, på tåget pratades det om 

Nooras kunskaper i spanska, mina elever när jag undervisade i sexualkunskap använde nu ord 

som ”pikk” och ”drittsekk”. Även om jag håller med Betlehem Isaak om att serien inte 

representerar speciellt många olika perspektiv hittills finner jag ändå som Rebecca Haimi 

skriver att serien lyckas förmedla ärliga historier. SKAM tar upp olika teman genom dess tre 

säsonger som alla fokuserar på varsin huvudperson. I säsong tre är Isak Valtersen, som spelas 

av Tarjei Sandvik Moe, huvudkaraktär och seriens fokus läggs på sexualitet, närmare bestämt 

att komma ut som icke-heterosexuell (SKAM 2016b). Mari Magnus, SKAMs webbproducent, 

uppger i en intervju i Danmarks Radio att det är Isaks ”egne fordomme og hans egen frygt, 

som holder ham tilbage. Og det kan de fleste af os genkende.” (Lentz 2017) Detta skapade ett 

intresse hur en publik som själv identifierar sig som icke- heterosexuell mottagit SKAM icke-

heterosexuella representationer. Frank Berglund, ordförande för RFSL-ungdom, 

argumenterar för vikten av icke-heterosexuella representationer för människor som
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själva identifierar sig som icke-heterosexuella. Han menar att det oftast pratas om hur dåligt 

unga hbtq-personer i Sverige mår idag och att SKAM säsong tre kan ha gett gemenskap, där 

varje ”positiv förebild gör att det går att växa litegrann inombords.” (Berglund 2017) Snäva 

representationer av icke-heterosexuella identiteter i medier återskapar enligt honom en trång 

norm av vad det innebär att vara icke-heterosexuell och att Isak i SKAM kan hjälpa mot 

törsten efter att kunna få känna igen sig i mediers representationer. Jag undrar därför om icke-

heterosexuella faktiskt upplever att det finns möjlighet till identifikation i komma ut 

processen som säsong tre fokuserar på? Vad ställer de sig mer kritiskt till?  

Forskning kring populärkultur har länge varit ett personligt intresse och nu vill jag med denna 

studie uppmärksamma publikens roll. Arthur Berger förklarar att receptionsteoretiker 

intresserar sig för hur människor använder medier och vilken tillfredsställelse de olika 

kulturprodukterna ger dem, vilket lägger fokus på publiken (Berger 1999, s. 32-34). 

Receptionsteorier argumenterar för att texten inte enbart får privilegieras, utan att läsarens 

roll också måste betraktas och att det är viktigt att komma ihåg att olika tittare kan tolka 

samma innehåll på olika sätt. Liesbet van Zoonen menar att forskning som fokuserar på 

publiken förutsätter att innebörden av populärkulturen kan förstås bättre om publiken får dela 

med sig av sina tolkningar, användning och erfarenhet av populärkulturen (van Zoonen 1994, 

s. 106). Detta perspektiv på medier och publik innebär att delar av SKAMs innebörd kan 

förstås bättre genom att lyssna på hur en icke-heterosexuell publik reflekterar kring serien.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av intersektionella och queera perspektiv samt 

teorier om identifikation och stereotypisering, studera hur en icke-heterosexuell publik 

uppfattar och tolkar karaktären Isaks så kallade komma ut process i den norska tv-serien 

SKAM. Med utgångspunkt i en viss publiks tolkningar och erfarenheter är avsikten att få en 

större förståelse för SKAMs icke-heterosexuella representationer. För att undersöka hur icke-

heterosexuella personer identifierar sig med representationerna har fem fokusgrupper fått 

diskutera seriens narrativ i semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Intersektionella teorier 

används för att ge en djupare förståelse då både genus och sexualitet kommer vara i fokus, 

dessa kategorier samverkar även med andra maktaxlar så som klass och etnicitet. Queerteori 

utmanar i sin tur normer och det som uppfattas som normalt, speciellt normer kring kön och 

sexualitet. Identifikation teoretiseras för att ge en större förståelse för vilka 

identifikationspraktiker som sker och hur de uttrycks. Teorier kring hur medier tolkas och 

stereotypisering belyser den makt som finns i mediers olika representationer.  
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Mina frågeställningar blir således: 

i. Vilka möjligheter till identifikation finner informanterna i SKAMs icke-heterosexuella 

representationer? 

ii. Vad upplever informanterna som normbrytande i SKAMs icke-heterosexuella 

representationer? 

iii. Vad är informanterna kritiska mot i SKAMs icke-heterosexuella representationer? 

1.2 Disposition  

Här redogörs uppsatsens struktur och kortfattat vad de olika delarna innehåller. Inledningen 

fortsätter efter detta avsnitt med en redogörelse om SKAM, för att förstå grunden till seriens 

handling och hur serien är uppbyggd genom olika sociala medieplattformar. Efter det 

beskrivs tidigare forskning inom feministiska receptionsstudier, specifikt de studier som 

fokuserat på hur människor tar till och förhåller sig till representationer i exempelvis medier. 

Avsnittet leder slutligen in på publikstudier om hur just icke-heterosexuella tolkar och 

resonerar kring icke-heterosexuella representationer i medier, samt hur produktionen bakom 

SKAM anser att de förhåller sig till sin publik.  

Efter tidigare forskning presenteras de teorier som analysen grundas på. José Esteban Muñoz 

och Judith Butler lägger grunden för hur olika typer av identifikation kan teoretiseras. Stuart 

Hall och Michael Pickering används för att förstå hur publiker kan göra representationer i 

medier begripliga och hur stereotypiska representationer kan bidra till hur sociala ordningar 

upprätthålls. Teoriavsnittet redogör även för teorier kring heteronormativa genusnormer och 

begreppet ”att komma ut” med hjälp av Judith Butler och Eve Sedgwick. Slutligen diskuteras 

intersektionella teorier utifrån framför allt Kimberlé Crenshaw, för att få en förståelse för hur 

människors olika identitetskategorier är sammankopplade och alltid verkar tillsammans.  

Innan själva analysen utförs kommer ett avsnitt om studiens metod. Avsnittets syfte är att 

förklara metoden, fokusgruppsintervjuer, som valts för att genomföra undersökningen, samt 

hur intervjuerna är utformade. Urvalet av respondenter redogörs, likaså hur urvalsprocessen 

gick till och tankar om studiens deltagare. Slutligen uppmärksammas forskarens positionering 

i förhållande till informanterna. Därpå övergår diskussionen till att tematiskt analysera de 

fokusgruppsintervjuer som jag använt mig av i min forskning. Med hjälp av de valda 

teorierna dras slutsatser löpande i varje tema. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion som 

lyfter fram analysens olika teman i syfte att besvara studiens frågeställningar. 
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 1.3 SKAM 

SKAM är en webbdramaserie och i seriens fall betyder det att filmklipp eller andra 

uppdateringar så som sms, chatt från Facebook eller inlägg från Instagram läggs upp på 

seriens hemsida (SKAM 2015). Uppdateringarna släpps till publiken i realtid, vad Mari 

Magnus kallar för ”sanntid”, alltså efter att varje händelse har ”skett” för karaktären i Norge 

(Magnus 2016, s. 31). Videoklippen sätts sedan ihop till ett avsnitt som släpps varje fredag 

under säsongens gång. De tre huvudpersonerna tillhör den vita övre medelklassen och serien 

handlar om deras tid på gymnasiet, vilket ska spegla hur det kan vara att gå på gymnasiet i 

dagens Norge (SKAM 2015). Teman som serien låter karaktärerna handskas med är 

exempelvis det norska studentfirandet som kallas för ”Russetiden”, relationer till kompisar 

likväl som till pojkvänner, fester, olika tankar kring sexualitet och sexualdebut, sexuella 

övergrepp, fördomar kring religion, samt rasism. Säsong tre kretsar kring Isak Valtersen och 

fokus ligger på hur hans förälskelse i den två år äldre Even Bech Næsheim påverkar och 

förändrar hans liv (SKAM 2016b). 

SKAMs koncept går ut på att det går att följa karaktärernas fiktiva liv från dag till dag på 

seriens webbplats, samt karaktärerna själva på olika sociala medier, så som Instagram och 

Facebook. SKAM använder sig således av intermedial konvergens för att berätta karaktärernas 

historier. Will Brooker förklarar att samtida dramaproduktioner som använder sig av 

intermedial konvergens sprider ut sin medieprodukt över så många plattformar som möjligt 

(Brooker 2003, s. 325). Konsumenten uppmuntras sedan att ständigt ta del av hela processen 

(Jenkins 2006, s. 2f). Detta leder till att publiken tar del av medieprodukten kontinuerligt på 

flera olika plattformar, så att produkten hela tiden konsumeras. SKAM använder även 

intermedial konvergens för att konvergera fiktion och verklighet. Den intermediala 

konvergensen leder till att tittarna inte längre ska uppfatta dessa serier som särskilda 

”världar” isolerade till en medieform, utan låta serien integreras i deras egna vardagspraktiker 

som uttryck för en kulturell identitet (Brooker 2003, s. 323). Serien integreras stilfullt med 

tittarnas liv och blir en del av deras identiteter. SKAM har således med hjälp av intermedial 

konvergens skapat en fiktiv verklighet som med hjälp av dess utformning och ”sanntid” flyter 

ihop med vår egen. 

2. Tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning inom receptionsforskning med fokus på olika 

delar av den feministiska publikforskningens historia. Syftet är att ge en överblick över fältet, 
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vilka inriktningar som denna studie tar del av för att sedan presentera nyare forskning om hur 

just icke-heterosexuella publiker tar emot och förhandlar kring icke-heterosexuella 

representationer.  

2.1 Publikforskning 

År 1941 publicerades vad som ofta betraktas som den första feministiska publikstudien 

(Herzog 2004). “On Borrowed Experience: An Analysis of Listening to Daytime Sketches” 

av Herta Herzog är en studie av kvinnor som lyssnade på så kallade radiosåpor. Från de 

hundra intervjuer Herzog genomförde presenterade hon att hur människor lyssnar på 

såpoperor fyllde olika funktioner och erbjöd olika typer av tillfredställning, beroende på 

vilken sort reception lyssnaren använde. Herzogs beslut att intervjua publiken istället för att 

bara analysera programmen i sig gav lyssnarna en röst, en möjlighet att rättfärdiga sina val 

istället för att Herzog skulle anta vad olika program fyllde för funktioner. Hennes förhållning 

till publiken i denna studien gav dock inte publiken en positiv bild vad det gäller dem som 

helhet och deras intelligens. Hennes något nedvärderande inställning mot poplärkulturella 

produkter så som radiosåpor gör att hon fokuserar mer på att avslöja människors motiv 

istället för att berömma dem för deras aktiva fyndighet när det kommer till att använda sig av 

medier, vilket är vanligare inom forskningsfältet idag. 

Efter Herzog har det gjorts flera feministiska publikstudier och en som idag räknas som en 

klassiker är Ien Angs ”Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination”. 

Hon genomförde 1982 en studie i Nederländerna som undersökte hur en publik upplever 

tillfredställelse från såpoperan Dallas (Ang 2013). Tillskillnad från Herzog är Angs 

förhållande till publiken att de är aktiva och kan stå emot de negativa identiteter 

populärkultur förväntas ge dem och även omvända dem så de som inte ser på serien får 

negativa identiteter kopplade till dem istället. Hennes mål var nämligen inte bara att beskriva 

hur tittarna förstod och fann nöje i att titta på Dallas, utan ett av hennes största mål var att ta 

del av den då mycket heta debatten om Dallas och kulturimperialism som pågick i 

Nederländerna (s. vii). Ang ville även ta ställning mot de ofta nedsättande föreställningarna 

av populärkulturen och dess användare, speciellt de kvinnliga användarna (s. 115). Hon 

uppmuntrade till att problematisera och förstå den sociala, kulturella och politiska roll som 

serier som Dallas då hade (s. vii). På liknande sätt vill jag nu själv uppmuntra till att 

reflektera kring SKAM och öka förståelsen för den sociala, kulturella och politiska roll som 

denna populära norska tv-serie har idag för icke-heterosexuella tittare. Denna studie får dock 

en annan utgångspunkt då populärkultur inte nödvändigtvis förstås som lika negativt idag. 
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Publiken som konsumerar och tar del av masskultursideologi tvingas inte på en lika negativ 

identitet som under Angs studie. 

Precis som Ang ville Janice Radway lyfta fram publiken som aktiv och inte lika 

lättmanipulerad som den ofta föreställdes som. Hennes studie om läsare av den romantiska 

genren, ”Reading the Romance: women, patriarchy, and popular literature” kom ut 1984 och 

är nu en klassisk studie både när det kommer till feministiska studier och kulturstudier. 

Radways analys riktade sig mot mediers mening i den vardagliga kontexten (Radway 1991). I 

studien ger hon även en genomgång av förlagsindustrin då hon anser att det inte går att bevisa 

vad romantikgenrens popularitet utgör förrän en vet mer om de senaste förändringarna i 

bokmarknadens försäljningsstrategier (s. 20). Hon blandade även textuella studier med 

studier av läsarna själva för att få en förståelse för hur kvinnor tolkar romaner av märket 

Harlequin, Silhouette och andra massproducerade romantiska romaner. Tillskillnad från både 

Herzog och Ang så studerade alltså Radway inte bara publiken, utan även romanerna själva 

och även marknaden som de distribueras i, allt för att få en bredare förståelse för hur medier 

används i kvinnors vardag. Hon visade hur kvinnor använder sig av populärkulturella 

produkter för att ta sig an sin egen sociala situation, samt hur de formar sina nöjen och begär 

med hjälp av romanerna (s. 210f). Radways analys visade att förståelsen av publiken som 

lättmanipulerad av mediebudskap behövdes tänkas om. I likhet med Radway vill jag förstå 

hur tittare tolkar och skapar mening kring SKAMs icke-heterosexuella narrativ. Min studie 

fokuserar inte på tv-industrin även om en inkludering av hur företag så som NRK producerar 

medier hade kunnat ge en inblick i hur de anser att de förmedlar icke-heterosexuella 

representationer, vad som ligger till grund för deras beslut. Denna studien är dock mer 

intresserad av hur publiken tar emot de beslut som NRK gjort. 

Jackie Stacey studerade i likhet med min studie hur en kvinnlig publik mottog 40-tals och 50-

tals filmer från Hollywood i ett försök att, precis som Radway, motarbeta antagandet att en 

publik, särskilt en kvinnlig sådan, är passiva, lättlurade personer som manipuleras av medier 

(Stacey 1994). Genom att använda sig av brev och frågeformulär från över trehundra vana 

biobesökare undersökte hon betydelsen av vissa Hollywoodstjärnor i kvinnors minnen av krig 

och efterkrigstidens Storbritannien. Stacey utforskar i studien tre viktiga processer i 

åskådarskap: eskapism, identifiering och konsumtion för att se deras många och skiftande 

betydelser för kvinnliga åskådare vid denna tidpunkt. Hennes studie fann att åskådarskapet 

kan ses som en förhandlande process runt de dominerande meningarna, istället för ett passivt 

positionerande. Den förhandlade processen när en publik tar del av medier visar att olika 
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representationer kan ha olika betydelser för olika människor. Precis som Herzog fick hon 

fram olika funktioner som medier fyller men Stacey visar i studien publiken som aktiv och 

hur de förhandlar kring det de tar del av. Likt Stacey vill jag utforska åskådarskapets 

identifieringsprocesser. Hennes publik hade kvinna som gemensam nämnare och de senare 

studier som nu presenteras har istället icke-heterosexuell som gemensam identitetskategori. 

Materialet publiken tagit del av innehåller även icke-heterosexuella representationer. 

2.2 Icke-heterosexuella medierepresentationer och SKAM 

Feministisk forskning inom receptionsforskning har länge fokuserat på hur kvinnor tar emot 

och förhandlar olika typer av medier. Min egen studies fokus är inte på kvinnor då den 

gemensamma nämnaren istället är icke-heterosexuella identiteter. På senare år har andra 

tidigare nedtystade grupper börjat uppmärksammas inom feministisk forskning och flera 

erfarenheter och perspektiv fortsätter att berika forskningsfältet. Denna studie förhåller sig 

likt många tidigare feministiska studier till publiken som aktiv och förhandlande, och har en 

önskan att lyfta fram perspektiv som innan har förbisetts med hjälp av teorier med olika 

kopplingar inom feminism. I de studier jag funnit som reflekterar över icke-heterosexuella 

publikers tankar och användning av medier som visar icke-heterosexuella representationer är 

inte alla publikationer från explicit feministiska tidskrifter men studierna hjälper till bredda 

publikforskningen med ny kunskap och upplevelser som är relevanta för denna studie. 

Amit Kama genomförde 2002 en intervjustudie med hjälp av fyrtiofem judisk-israeliska 

homosexuella män för att ta reda på hur medlemmar i en subkulturell grupp förstår sig på och 

förhandlar kring (mis)representationer av deras identitet (Kama 2002). Han ville bidra med 

empirisk forskning om hur icke-heterosexuella använder sig av queera representationer och 

förstå hur den sociohistoriska och psykologiska positioneringen som homosexuell man 

formar homosexuella mäns medieanvändande. En av studiens mest framträdande punkter från 

informanternas livshistorier var behovet att få se så kallad ”riktiga” homosexuella 

representationer, karaktärer som inte byggde på stereotyper och livhistorier som inte 

framställdes som problematiska (s. 198). En önskan av att få se sin egen identitet presenteras 

i medier. Behovet av att få se ”riktig” homosexuell representation går inte att besvara 

ordagrant men Kamas studie uppmärksammar de homosexuella männens önskan och behov 

att kunna få se sina identiteter i medier, alltså karaktärer och handlingar de kan identifiera sig 

med. Hans förhållning till publiken är således att de tar del av medier utifrån behov och 

önskningar, formade av deras egna liv och positioneringar. För att kunna uppfylla delar av 
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dessa önskningar behöver publiken förhandla det de tar emot och de kan även använda de 

representationer de möter för att förstå sin egen positionering. 

Sheila Liming undersökte tillskillnad från Kama hur istället lesbiska läsare utför ett 

identitetsarbete i förhållande till några romaner som tematiserar lesbiskhet (Liming 2007). 

Hon lägger i studien mycket krut på att jämföra medier så som tv-serien The L-Word med 

litteratur och anser att när representationer av homosexualitet görs i medier av en 

heterosexuell majoritet kan en inte lita på att det kan förstås som ”riktig” homosexuell 

representation (s. 98). Eftersom många av skådespelarna själva i just The L-Word inte är 

homosexuella blir representationerna enligt henne inte autentiska. Det är problematiskt att 

hävda att det finns så kallade riktiga representationer då dessa representationer inte är 

universella för alla lesbiska utan identitetskategorier exkluderas när andra inkluderas. 

Representationerna som fanns i medier är enligt studien både livlösa och stereotypa. Liming 

anser att det är därför litteratur blir en av de få autentiska källorna som genom populärkultur 

kan ge information och indikation om sanna homosexuella identiteter. En läsares stereotyp 

kan dock vara en annans läsares ”sanna” homosexuella identitet, vilket gör Limings 

resonemang något snävt. Hennes studie visar dock att lesbiska kan hitta identifikation i 

romanerna som studerades. Istället för att förkasta medier helt kan det vara intressant att se 

vad som gör att informanterna inte kunde identifiera sig med de representationer de fann och 

om de kunde utföra ett identifikationsarbete med delar av de representationer som finns, 

exempelvis med det sexuella begäret men inte med andra identifikationer, som de ändå 

lyckades göra med böckerna. Tv-serier och böcker har även olika möjligheter för 

representationer vilket gör det problematiskt att jämföra dem rakt av utan att reflektera över 

hur de produceras samt i vilka förhållanden. 

Martina Ladendorf utförde 2008 fyra fokusgruppsintervjuer för att förstå hur några tittare 

positionerar sig i förhållande till just tv-serien The L-word via identifikation och begär samt 

hur de förhåller sig till L-words representationer av lesbiska sexuella akter (Ladendorf 2008). 

”The L word - Queer identifikation och mediereception” förenar med hjälp av de arton 

respondenterna åskådarteorins diskussioner om identifikation och begär med 

receptionsforskning och har varit en stor inspiration för denna uppsats. Studien visar 

tillskillnad mot Limings studie att både olika typer av identifikationer och begär är 

verksamma i receptionen av L-word. Ladendorf fann genom intervjuerna att en viktig form av 

bekräftelse för underordnade grupper var att som grupp synliggöras, bli sedd och kunna få 

göra önskvärda tolkningar, samt att kunna hitta möjliga identifikationer, vilket stämmer 
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överens med Amit Kamas respondenters önskningar (s. 134). Hon belyser även att 

medieprodukter som L-word samtidigt innebär en risk för assimilering och 

”mainstreamifiering” av queera identiteter. Det är således viktigt att inte glömma bort att de 

fiktiva identiteter som erbjuds publiken är konstruerade utifrån ett vinstsyfte. Ladendorfs 

studie av intervjupersonernas reception och tolkning visar dock att detta inte begränsar en 

publiks förståelse och användning av The L-word, samt att det går att identifiera sig med 

representationer i medier. Serien blev mycket omtalad bland queera kretsar när den kom, likt 

SKAM är nu. Förhoppningsvis ger denna undersöknings fokusgrupper en lika givande analys 

som Ladendorfs studie kring identifikation och begär. Likt tidigare studier på icke-

heterosexuella publiker så förstås tittarna som aktiva. Utifrån sina egna positioneringar och 

begär förhandlar publiken med de icke-heterosexuella representationer de finner i medier, 

vilka produceras allt mer och mer. 

Då icke-heterosexuella representationer i medier har ökat, fann Sarah Gomillion och Traci 

Giuliano det troligt att mediers inflytande på livet för icke-heterosexuella individer också har 

ökat (Gomillion & Giuliano 2011). De utförde därför en studie som undersökte vad medier 

har för betydelse för icke-heterosexuella personers identiteter med hjälp av både enkäter och 

djupgående intervjuer som tillvägagångssätt. Studien bekräftade att medier utövar ett stort 

inflytande på icke-heterosexuella individers identitet och ett framträdande tema som framkom 

utav respondenternas intervjuer var vikten av förebilder i medier (s. 342f). Respondenterna 

diskuterade hur dessa förebilder kunde fungera som inspiration, ge en känsla av stolthet, ge 

tröst och göra informanterna mer positiva till sina egna icke-heterosexuella identiteter. De 

diskuterade också de negativa effekterna av begränsade och stereotypa representationer av 

queera individer i medier, vilka fick dem att känna sig uteslutna från samhället och 

begränsade deras identitetuttryck. Precis som de andra studierna visar denna studie hur 

publiken inte tar emot medier utan vidare. Medier används av publiken för att förstå och 

utveckla sina egna, i dessa fall, icke-heterosexuella identiteter. Istället för att se till medier i 

stort fokuserar min studie på icke-heterosexuella representationer och möjligheter till 

identifikation i SKAM, men det blir intressant att se vilka likheter som finns mellan studiernas 

informanter då de båda diskuterar kring icke-heterosexuella representationer. 

När det kommer specifikt till SKAM har jag bara lyckats hitta en artikel, som inte är 

nyhetsartiklar eller debattartiklar, om serien i fråga. Mari Magnus, seriens 

webbhistoriaproducent, skrev 2016 en artikel i tidskriften Nordicom Information: ”SKAM – 

når fiksjon og virkelighet møtes”. I texten diskuterar hon den illusion som upprätthålls genom 
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att seriens karaktärer finns i en fiktiv värld men engagerar sig i den verkliga (Magnus 2016). 

Det fiktiva spiller över i verkligheten och detta triggar engagemang. Enligt Magnus är det i 

SKAM engagemang och respons som talar om för de bakom serien vad deras publik vill ha, 

men också vad de behöver (s. 38). Hon skriver att de i produktionen är beroende av det och 

denna relation gör att de måste vara flexibla och dynamiska, men inte i sådan utsträckning att 

de förlorar sin riktning. Artikeln ger en inblick hur skaparna bakom SKAM förhåller sig till 

seriens publik. Seriens interaktiva utformning blir mer än medial konvergens, det öppnar 

även upp för vad publiken vill ha och upplever att de behöver, vilket skaparna ser som en 

dialog. Detta förhållningsätt till sin publik ger en god grund för att ta till sig publikens åsikter 

och tankar. Det att betyder att en inblick i hur icke-heterosexuella tolkat och förhåller sig till 

seriens icke-heterosexuella representationer är av betydelse även för produktionen bakom 

serien, som vill kunna respektera publikens tankar och önskemål. Denna flexibla och lyhörda 

inställning baseras på en förståelse av publiker som aktiv och medveten, vilket är hur min 

studie förstår publiker. Enligt detta synsätt ingår medier och publik i ett komplext-samspel 

som inte enbart sker från att publiken tar del av olika representationer, utan människorna 

bakom representationerna är även med i detta samspel.  

3. Teoretisk ram 

Teoretiska ingångar om identifikation har varit viktiga för denna studie, vilka här grundar sig 

på teorier av José Muñoz och Judith Butler. Identifikation utgör en grund för de andra 

teoretiska ingångarna: medier och stereotypisering, queerteori och intersektionalitet. Stuart 

Hall och Michael Pickering används för att djupare förstå medier och stereotypisering. 

Queerteori teoretiseras framför allt med hjälp av Judith Butler och Eve Kosofsky Sedgwick. 

Intersektionella teorier förstås slutligen till stor del genom Kimberlé Crenshaw. 

3.1 Identifikation 

Identifikationsprocesser är kopplade till människors identiteter (Ladendorf 2008, s. 119f). 

Olika typer av identifikationer, exempelvis med det subjektet känner igen sig i, eller skulle 

vilja vara, är en del i identitetsarbetet och hjälper därmed till att skapa en förståelse av den 

egna identiteten. Människors identitet speglar hur individen uppfattar sig själv, men kan även 

ge en inblick hur individen uppfattar sin omgivning då identifikation är ett sätt för individer 

att förhålla sig till andra. När människor istället inte vill identifiera sig med något sker en 

motidentifikation. Motidentifikation är när ett subjekt motstår och avvisar hur medietexten 

konstruerat ett önskvärt subjekt, vilket från Muñoz kontext oftast är utifrån en patriarkal, 

heteronormativ och västerländsk medelklassideologi (Muñoz 1999, s. 11). Problemet med 
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detta är att när minoriteterna motidentifierar sig så positionerar de sig som ett ”dåligt” subjekt 

då de inte identifierar sig med vad samhället erbjuder som ”bra” subjekt. Genom att 

människor identifierar eller inte identifierar sig med något i sin omgivning är en 

identitetsprocess något som ständigt pågår. När människor istället delvis identifierar sig med 

något sker det en så kallad disidentifikation.  

Muñoz förståelse av identifikation, motidentifikation och disidentifikation är inspirerad av 

Stuart Halls önskvärda, oppositionella och förhandlande läsning av medietexter (Hall 1980). 

För Hall finns det tre olika nivåer för hur publiken avkodar medietexter. Den första är en 

dominerande-hegemonisk position där en tittare tar innehållet från exempelvis en 

nyhetssändning fullständigt rakt av och avkodar meddelandet så likt som det har så kallat 

kodats (Hall 1980, s. 136). Enligt Hall använder då tittaren avsändarens kod. Den andra 

nivån, som inspirerat förståelsen av disidentifikation, är att avkodningen till viss del 

förhandlas och de diskurser som konstruerar meddelandet uppmärksammas men behöver inte 

för den delen utmanas. Den tredje nivån är den oppositionella då den typen av läsning motstår 

det normaliserade mediemeddelandet från den dominerande kulturen. Betydelser kan lyftas 

fram i ett försök att demontera dominerande koder. 

José Esteban Muñoz har studerat hur just minoriteter disidentifierar sig med dominerande 

texter (Muñoz 1999). Istället för att ge vika för den dominerande ideologin eller att försöka 

att bryta sig loss med en motidentifikation, blir att samtidigt arbeta med och mot 

dominerande representationer en strategi som försöker omvandla en kulturell logik inifrån (s. 

11). Samtidigt som det kämpas för att en permanent strukturell förändring ska ske visar även 

disidentifikation vikten av vardagliga motstånd. Muñoz argumenterar därför för att 

disidentifikation blir en strategi för minoriteter då de inte identifierar sig med de dominerande 

representationerna, men de motidentifierar sig inte eller utan de tvingas välja taktiskt vilka 

delar de vill identifiera sig med. Han hänvisar till disidentifikation som en process för 

produktion och en modell av performativitet (s. 25). Således kan minoriteter plocka delar från 

representationer att identifiera sig med istället för att helt acceptera vad exempelvis medier 

ger dem eller förkasta representationer helt. Disidentifikation är enligt Muñoz ett sätt att 

avkoda kulturområden ur en minoritetssubjekts perspektiv. Det handlar om att återvinna 

tankar och tänka om kring kodade mediebudskap (s. 31). Processen för disidentifikation 

blandar och rekonstruerar en kulturell texts kodade budskap på ett sätt som både blottar det 

kodade meddelandets generaliserade och exkluderande sammansvärjning, och gör så att 

meddelandet kan ge minoritetsidentiteter identifikationer. 
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Detta kan även förstås med Judith Butlers tankar om subjektets identifikationsprocess. Hon 

förklarar att formandet av ett subjekt kräver en identifiering med normativa bilder av ”kön” 

och denna identifiering sker genom en förskjutning som ger upphov till att en ofta omedveten 

rannsakan sker som behövs för att människor ska kunna skapa och förstå sina egna identiteter 

(Butler 1993, s. 3). Denna förskjutning skapar olika känsloinställningar kring denna 

rannsakan. Enligt henne så handlar materialiseringen av ett givet kön i regel om regleringen 

av just identifikationspraktiker. Rannsakningen kan leda till att könets normativa bild hotas, 

men dessa hot och störningar bör enligt Butler inte ses som en permanent bestridning av 

sociala normer som betyder att subjektet ständigt misslyckas att identifiera sig med kön, utan 

snarare som en kritisk resurs i kampen för att omformulera de väsentliga villkoren för 

symbolisk legitimitet och begriplighet. När människor omedvetet genom 

identifikationpraktiker med normativa bilder av kön granskar sig själva och dessa normer så 

behöver det inte ses som ett misslyckande om de inte kan passa in i sociala normer, utan det 

kan uppmärksamma hur människor omges av olika symboler för legitimitet och begriplighet. 

Dessa symboler, som påverkar människors identifikationsprocesser, finns exempelvis i 

medier och populärkultur. 

3.2 Medier och stereotypisering 

SKAM tillhör samtida populärkultur och Stuart Hall belyser att dessa kulturella produkter som 

konsumeras dagligen både uttrycker och bidrar till formandet av människors känslor, 

attityder, drömmar och livsstilar (Hall 2013a, s. xviii). I detta formande produceras och 

förmedlas olika betydelser, med andra ord skapas meningar (s. xvx). Dessa meningar reglerar 

och organiserar människors beteenden genom att de anger det sociala livets regler, seder och 

ideal. Hall förklarar att dessa betydelser, meningar, är vad som ger människor en känsla av 

vilka de är, alltså känslan av en identitet. Populärkultur kan därför vara en viktig del för hur 

människor uppfattar och utformar sig själva. Nils Hammarén och Thomas Johansson menar 

att det inte finns en skarp gräns mellan medier och identitet (Hammarén & Johansson 2009, s. 

54). Det är därför svårt att på ett enkelt sätt se och förstå hur medier påverkar identiteten. De 

förklarar att när mediers innehåll studeras blir det mer tydligt hur identiteter skapas och 

struktureras i ett ”komplext-samspel” mellan medier och den sociala verkligheten (s. 63). Det 

västerländska samhällets medialiserade verklighet gör medier till en del av människors 

identitetsskapande då representationer i medier blir en del av hur människor positionerar sig 

via identifikation utifrån hur de tolkar de meningar som nu ständigt finns runt dem. 
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De olika meningar som medier ger skapar kategorier som människor antingen sätter sig själva 

eller andra i. Människor använder sig dagligen av kategorier och Pickering förklarar att 

kategorisering är nödvändigt för att människor ska kunna organisera världen för dem själva 

och för att kunna förhandla sig genom dagliga sociala samspel (Pickering 2011, s. 2f). Dessa 

kategorier är inte fasta och kan ändras övertid. När människor som representeras i medier 

reduceras till några få, simpla och essentiella egenskaper, grundade på kategorier som 

representeras som naturliga, sker enligt Hall stereotypisering (Hall 2013b, s. 247f). 

Stereotyper kan fungera som ett sätt att införa en känsla av ordning på samma sätt som 

kategorier, men med den avgörande skillnaden att stereotyper försöker förneka det flexibla 

tänkandet kring kategorier (Pickering 2011, s. 3f). Stereotyper brukar även anses missvisande 

på grund av det sätt de skildrar en samhällsgrupp eller kategori som homogen. Hall pekar på 

att stereotypisering är en central praktik för representationer av sexuella skillnader (Hall 

2013b, s. 247f). Stereotyper tar några simpla, minnesvärda, enkelt förstådda och allmänt 

erkända egenskaper hos en person, och förminskar sedan personen till endast dessa 

egenskaper samt överdriver och förenklar dem.  

Stereotypisering är också en strategi för uppdelning, precis som kategorisering. Stereotyper 

delar upp det normala och det acceptabla från det onormala och oacceptabla (Hall 2013b, s. 

247f). Stereotyper hjälper såldes till att upprätthålla sociala och symboliska ordningar. De 

sätter upp en symbolisk gräns mellan ”det normala” och ”det avvikande”, vad som ”tillhör” 

och vad som inte gör det. De som inte passar in blir de Andra. Den Andre syftar på den som 

traditionellt blir marginaliserad och förtryckt på grund av exempelvis kön, etnicitet/ras, 

sexualitet och klass (Bromseth 2010, s. 34). Michael Pickering belyser att när begreppet den 

Andre teoretiseras är det viktigt att komma ihåg att de som är positionerade som de Andra är 

ojämnt placerade i förhållande till den eller dem som gör andrafieringen (Pickering 2001, s. 

73). Den senare har ett privilegierat utrymme där de kan definiera sig i motsats till de övriga 

som betecknas som annorlunda. Stereotyper är också diskriminerande eftersom de 

förminskade egenskaperna som är de Andras kännetecknade attribut anses ligga till grund för 

negativa eller fientliga fördomar och orättvis behandling (s. 10). Stereotyper framställer alltså 

kategorier som fasta och homogena för olika samhällsgrupper vilket leder till en uppdelning 

mellan människor som representeras och reproduceras med hjälp av medier. I ett samhälle där 

heterosexualitet ses som norm kan stereotyper hjälpa till upprätthålla heteronormativitet 

genom att de visar homogena representationer av sexuella identiteter och könsuttryck. 
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3.3 Heteronormativa genusnormer och att komma ut 

Queerteori är användbart för att avtäcka den makt som finns i uppfattningar kring kön, genus 

och begär. Judith Butler anser att en kritisk form av undersökning behövs för att kunna 

avslöja hur de tre kategorierna kön, genus och begär är effekter av specifika maktutövningar 

(Butler 2007, s. 43). Hon vill belysa hur identitetskategorierna är effekter av instutioner, 

normer och diskurser som reglerar människor. När genus exempelvis antas följa ett binärt 

system så bevaras indirekt idén att genus speglar könet eller på annat sätt begränsas av det (s. 

56). Om det däremot visar sig att könets orubblighet kan ifrågasättas betyder det enligt Butler 

att det som kallas kön är lika kulturellt konstruerat som genus, vilket leder till att kön och 

genus kanske till och med är samma sak. Om könet redan är en genuspräglad kategori skulle 

det såldes inte vara meningsfullt att definiera genus som könets kulturella tolkning. Att se 

kön som naturligt och genus som kulturellt är något som hon kritiserar, och vill istället lyfta 

fram den maktutövning som finns i begreppen kön, genus och begär när de ställs i relation till 

varandra. 

Butler förklarar att i det västerländska samhället så är begripliga genus de som upprättar och 

upprätthåller en viss samstämmighet mellan kön, genus och begär (Butler 2007, s. 74). Den 

inre samstämmigheten hos män och kvinnor, vad som uppfattas som de två könsbinärerna, 

kräver en både stabil och motsatsbaserad heterosexualitet. Denna heterosexualitet både 

förutsätter och skapar entydighet som begränsar genusmöjligheterna till ett binärt 

motsatssystem. Att följa genusnormer är enligt Butler en politisk konsekvensrelation som har 

etablerats genom kulturella lagar som bestämmer och upprätthåller hur sexualitet får 

uttryckas (s. 69). Genom att ha en påtvingad och naturaliserad heterosexualitet så regleras 

genus som en binär relation, där maskulint skiljs från feminint och denna uppdelning 

fastställs och upprätthålls genom heterosexualiteten (s. 75). När genus förstås på detta vis 

speglar eller uttrycker begäret genus, och genus speglar eller uttrycker i sin tur könet. Då de 

tre kategorierna förstås som att de följer och uttrycker varandra begränsas människor till ett 

binärt motsatssystem genom kulturella lagar som reglerar genusnormers innebörd.  

Dessa normer hjälper till att forma tankar om vad som är begripliga subjekt. Då kön, genus 

och begär förväntas samstämma och spegla varandra så betraktas allt som går utanför dessa 

ramar som avvikande från normen (Butler 2007, s. 68). Människor som inte följer dessa 

normer för kulturell genusbegriplighet ses som onormala, konstiga och utanför samhället. 

Butler ställer sig kritisk till samstämningen som förväntas ge en naturlig och förgivettagen 

heterosexualitet (s. 33). Hon argumenterar istället för genus som något performativt för att 
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visa hur genus blir till genom att vissa handlingar ständigt upprepas (s. 28). Dessa handlingar 

påverkas av reglerande genusnormer och Butler lyfter fram att detta kan leda till att 

människors identiteter och inre samstämmighet i sin tur påverkas (s. 68). Eftersom 

genusnormer kan leda till att människor uppfattas som obegripliga får performativa 

handlingar olika konsekvenser beroende på om de följer normerna eller ej, vilket kan påverka 

hur individer förhåller sig till sin egen identitet, exempelvis sin sexualitet. 

Precis som Butler menar Eve Sedgwick det finns en förgivettagen heterosexualitet men att 

den västerländska kulturen som helhet även är strukturerad av den binära definitionen 

homosexuell eller heterosexuell (Sedgwick 1990, s. 1). Dessa kategorier som presenteras i en 

kultur som symmetriskt binära motsatspar har egentligen ett mer instabilt och dynamiskt 

underförstått förhållande enligt henne, då termen homosexuell inte är symmetrisk med utan 

underordnas termen heterosexuell (s. 9f). Termen heterosexuell och dess mening är beroende 

av den andra termens innebörd samt på den samtidiga underordningen och uteslutningen av 

termen homosexuell. Genom att homosexualitet utesluts samtidigt som det underordnas antas 

människor vara heterosexuella, vilket leder till att när ett subjekt inte identifierar sig med den 

antagna sexualiteten kan subjektet behöva ”komma ut ur garderoben”. Garderoben är enligt 

Sedgwick den definierande strukturen för förtrycket av homosexualitet under 1900-talet (s. 

71). Waldner och Magruder menar att ”att komma ut” har i sin enklaste form definierats som 

att dela med sig av sin sexualitet till allmänheten (Waldner & Magruder 1999). 

Heterosexuella människor behöver dock inte dela sin sexualitet till allmänheten då den redan 

är antagen tack vare dessa heteronormativa föreställningar. För icke-heterosexuella blir det 

således ofta ett val, som både kan vara frivilligt eller påtvingat, kring att bryta dessa 

heteronormativa föreställningar. 

Att inte komma ut, vad Sedgwick kallar för ”closetedness”, är också en performativ akt 

(Sedgwick 1990, s. 3). Denna performativa akt är initierad av tystnader, inte en viss typ av 

tystnad, utan en tystnad som ändrar sig i förhållande till den diskurs som omger och utgör 

den. Vad talakten att komma ut är blir således beroende på subjekt och kontext. 

Erfarenheterna i samband med att komma ut är således lika många som antalet personer som 

offentliggjort sina icke-heterosexuella identiteter. Lika så blir tystnad, speciellt i förhållande 

till garderoben, lika riktat och performativt som tal (s. 4). Samkönat begär är uppbyggd av sin 

distinkta offentligt/privat status, marginell och central på samma gång, vilket gör det till en 

öppen hemlighet (s. 22). Forskare inom queera studier har uppmärksammat de skadliga 

motsättningar den kompromissande metaforen garderoben har vad det gäller privatlivet (s. 
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72). Garderoben framställs som något människor väljer att en gång komma ut från, när 

varken valet eller processen att komma ut alls behöver vara så lätt och självklart. Människor 

kan exempelvis vara öppna med sin sexuella identitet till personer som står dem nära, men 

välja eller tvingas att inte vara det till olika individer och grupper genom sina liv och 

garderoben projiceras då utåt till de ovetande massorna. Garderoben fungerar således som 

den öppna hemligheten, en uppsättning av utrymmen som är samtidigt transparenta och 

ogenomskinliga. 

Eftersom tystnaden kring icke-heterosexualitet är föränderlig är att komma ut en livslång 

process som ofta behöver göras vid upprepade tillfällen (Johnston & Jenkins 2003). Att 

komma ut kan även vara något som görs privat för individen, då den förväntade sexualiteten 

inte längre passar för subjektet som förväntas utföra den och individen behöver således 

acceptera sin icke-heterosexualitet för sig själv. Nicholas Guittar belyser att handlingen att 

komma ut ofta är ansedd som centralt för människors identitetsskapande (Guittar 2011, s. 8). 

Guittar fann som slutsats efter att ha granskat litteratur om att komma ut att anledningen till 

att det finns så många definitioner för att komma ut kan vara för att begreppet "komma ut" 

inte är ett begrepp med en enda, gemensam mening (s. 12). Begreppet och handlingen betyder 

olika saker beroende på vem som tillfrågas samt kulturell och historisk kontext. Människor 

har fler identiteskategorier än sexualitet, vilket kan påverka deras erfarenheter och 

möjligheter till att komma ut och hur den processen ser ut för dem genom deras liv. 

3.4 Intersektionella teorier 

Termen intersektionalitet refererar till den kritiska insikten att människors identitetskategorier 

så som exempelvis ras, klass, kön, sexualitet, etnicitet, funktionalitet och ålder inte fungerar 

som enhetliga, ömsesidigt uteslutande enheter, utan att de gemensamt konstruerar människor 

och positioneringar som i sin tur formar komplexa sociala orättvisor (Collins 2015, s. 2). 

Kimberlé Crenshaw myntade begreppet 1989 då hon argumenterade med hjälp av svart 

feminism för hur erfarenheterna av att vara svart kvinna inte kunde förstås i termerna att vara 

svart och att vara kvinna separat, utan att förståelsen måste inkludera interaktionerna, vilka 

ofta förstärker varandra (Crenshaw 1989, s. 140). Människors identitetskategorier interagerar 

och samverkar med varandra vilket leder till att sociala orättvisor behöver förstås som 

komplext skapade. I likhet med Crenshaw menar Paulina de los Reyes att intersektionella 

perspektiv förhåller sig i grunden kritiska till en syn på maktrelationer som ensidiga (de los 

Reyes 2005, s. 233). Hon, Diana Mulinari och Irene Molina argumenterar för att 

intersektionella teorier kan användas för att synliggöra och utmana de maktförhållanden som 
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i olika tids- och rumsliga sammanhang skapar och reproducerar (de los Reyes m fl 2003, s. 

160f). Intersektionalitet ger enligt dem en teoretisk ram för att analysera hur makt konstrueras 

utifrån socialt framställda skillnader som är nära sammankopplade och ständigt kan 

förändras, något de lyfte fram för att utmana den vita medelklasshegemonin i svensk 

feminism. Sexualitet konstitueras alltid i samverkande processer med andra kategorier så som 

exempelvis kön, etnicitet och klass, vilket uppmärksammas i informanternas reflektioner 

kring SKAMs icke-heterosexuella representationer.  

Crenshaw argumenterar även hon för att det teoretiska ramverk som intersektionalitet ger kan 

hjälpa människor att förstå hur systematiska och sociala orättvisor sker på multidimensionella 

nivåer (Crenshaw 1989). Intersektionella teorier belyser hur förtryck i samhället påverkar och 

samverkar med varandra. Människor har olika erfarenheter av förtryck och med denna syn på 

intersektionella identiteter så kan sociala diskurser som lätt förbises uppmärksammas. 

Crenshaw menar att då lagar och politik inte uppmärksammar skärningspunkten mellan flera 

förtryckta identiteter utan ofta bara tar upp en form av marginaliserad identitet så förbises 

människors intersektionella identiteter (Crenshaw 1991). Om dessa identiteter glöms bort så 

kommer det blir svårt att se vilka resurser som behövs för att bekämpa diskriminering. Denna 

förståelse av intersektionella teorier behövs då informanterna bär med sig olika erfarenheter 

och perspektiv utifrån sina intersektionella identiteter och likaså visar SKAM upp olika 

identiteter genom sina icke-heterosexuella representationer. Crenshaw använde 

intersektionella teorier för att lyfta fram kategorin ras och utmana hur vithet ofta inte 

problematiserades och även om denna studie inte har ras som huvudfokus utan lyfter förtryck 

och diskriminering i form av homofobi så samverkar homofobin med andra former av 

förtryck så som exempelvis rasism. 

Under studien ses respondenterna ingå i en social grupp som har icke-heterosexuella 

sexualiteter gemensamt, vilket leder till att uppsatsen kommer förhålla sig till att sociala 

kategorier vid en given tidpunkt representerar stabila och varaktiga relationer. McCall kallar 

detta förhållningssätt till intersektionella teorier för ”intrakategorisk komplexitet” (McCall 

2005, s. 32). Det passar studien då den kommer fokusera på särskilda sociala grupper vid 

försummade skärningspunkter för att visa på komplexiteten i den levda erfarenheten inom 

specifik grupp. Enligt McCall är det viktiga att granska hur kategorierna produceras, upplevs, 

reproduceras och möter motstånd i vardagslivet (s. 36). Ett motstånd som icke-heterosexuella 

grupper möter i vardagen kan exempelvis vara bristen av eller stereotypiserande 

representationer i medier. Samtidigt bör det finnas en kritisk hållning till kategorier därför att 
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även om informanterna alla identifierar sig som icke-heterosexuella och därigenom ingår i en 

social grupp tillsammans, så påverkas deras uppfattning och förhållning kring sin egen 

sexualitet av fler maktaxlar. Intersektionalitet är som sagt givande för uppsatsen eftersom fler 

kategorier än sexualitet studeras då informanterna även pratar om karaktärernas kön, klass 

och etnicitet. Den intrakategoriska komplexiteten kan hjälpa att förstå informanternas levda 

erfarenheter då de under studien representerar en stabil icke-heterosexuell grupp. 

Sammanfattningsvis är således studiens intersektionella ingång verksam både i min förståelse 

av intervjugrupperna och i deras förståelse av SKAM. 

4. Metod 

Intervjumetoden diskuteras i detta avsnitt med hjälp av Patricia Leavy och Jennie Munday. 

Därefter förklaras urvalsprocessen med reflektioner kring urvalet av deltagare. De fem 

fokusgrupperna presenteras sedan för att ge en bild av studiens informanter och de olika 

intervjuernas gruppdynamiker. Min egen positionering under intervjuerna uppmärksammas i 

detta avsnitt med utgång i Charlotte All Davies funderingar om hur kunskap produceras och 

bör förhållas till. Slutligen förklaras intervjuernas struktur och efterarbete. 

4.1 Fokusgruppsintervjuer 

För att studera hur människor som själva identifierar sig som icke-heterosexuella har tolkat 

och förhåller sig till SKAMs icke-heterosexuella representationer har fokusgruppsintervjuer 

genomförts. Det är en form av intervjuer där ämnet förs i en aktiv dialog mellan flera 

respondenter. Denna metod gör det möjligt för forskare att få tillgång till exempelvis 

attityder, tankar, känslor och personliga erfarenheter från flera respondenter på samma gång 

(Leavy 2007a, s. 172f). Gruppintervjuer ger en konversation som är en dynamisk berättande 

process samtidigt som den är förutbestämd och ”fokuserad” av forskaren. Inom feministisk 

forskning kan fokusgrupper med fördel användas för att komma åt och kunna studera 

attityder och känslor bland marginaliserade grupper (Munday 2013, s. 233). Fokusgruppen 

kan vara en bra metod för att få tillgång till tidigare nedtystad kunskap om den sociala 

verkligheten då gruppens dynamik och samtal kan vara ett produktivt sätt att komma åt den 

sortens kunskap (Leavy 2007a, s. 174). De delade erfarenheterna eller identifikationerna kan 

göra att nya kunskaper får komma fram. 

Gruppdynamiken kan dock vara mycket komplex då den kan både ha positiva och negativa 

effekter på intervjuns resultat (Leavy 2007a , s. 182f). Exempelvis kan dynamiken i gruppen 

leda till att konversationen öppnas upp runt ett känsligt och svårt ämne vilket leder till viktig 



Sida 19 av 62 
 

diskussion, förståelse och även debatter mellan informanter som har liknande eller olika 

åsikter. Ibland kan dock deltagare i gruppen tysta andra deltagare genom att de dominerar 

samtalet eller gör det svårt för andra i gruppen att bekvämt lyfta fram egna åsikter. Aull 

Davies anser att en av de största svårigheterna i samband med gruppintervjuer är den större 

komplexiteten i interaktionerna (Aull Davies 2008, s. 116). Forskaren behöver vara 

uppmärksam på interaktionen som sker för att samtidigt kunna försöka styra diskussionen till 

ämnen som är relevanta för forskningen utan att störa den sociala dynamiken i gruppen.   

4.2 Urval av respondenter 

För att få tag på intervjupersoner har ett strategiskt, målinriktat urval använts. Det betyder att 

urvalet behövde uppfylla vissa kriterium, i detta fallet att informanterna identifierar sig som 

icke-heterosexuella. Fördelen med denna urvalsmetod är att den möjliggör att hitta 

informanter som har ingående kunskap om det ämne som önskas utforskas på djupet 

(Andersson & Ahnlund 2009). Risker med att använda denna typ av urval är dels att urvalet 

inte blir representativt samt att forskare kan styra urvalet för att det har en viss egenskap 

(Trost 2010). En kvalitativ studie ska dock inte generalisera och urvalet behöver därför inte 

eftersträva representativitet. För att söka bredda perspektiven i samtalen har jag välkomnat 

personer med olika romantiska- och sexuella orienteringar, oavsett könsidentitet, men som 

alla identifierar sig som icke-heterosexuella, som kan infinna sig i Stockholmsområdet under 

mars månad då intervjuerna genomfördes. Utöver ovanstående har jag inte gjort en snävare 

gruppindelning, utan har låtit själva frågeställningen och temat få vara den gemensamma 

nämnaren för informanternas intresse att delta i fokusgrupperna. 

Eftersökningen har skett via sociala medier då en annons sattes ut på Facebook och Tumblr
1
. 

Inlägget delades både på Facebook och Tumblr, vilket ledde till att det skedde en 

snöbollseffekt vilket gav respondenter som jag själv inte kände. I Tumblr användes även en 

hashtagg, vilket gör att människor som antingen följer taggen ”skam” eller väljer att kolla 

taggen kunde se inlägget. Slutligen postades även en förfrågan efter informanter i 

Facebookgruppen ” Wilhelm Er En Drittsekk-gruppa” vilket är en öppen grupp för svenska 

SKAMfans som då hade 108 medlemmar. Den öppna urvalsmetoden ledde till att flertalet 

vänner och bekanta hörde av sig med visat intresse. En pilotintervju genomfördes först på 

vänner då frågorna för intervjuerna behövdes testas på deltagare som känner mig väl nog för 

att kunna ge konstruktiv kritik. Skulle fler vänner få ingå i studien? Halkier anser att när 

                                                             
1 De två efterfrågningarna samt mail med information om studien finns i bilaga1 & 2. 
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forskare har en personlig relation till någon är stora delar av kommunikationen underförstådd 

vilket gör att perspektiv och åsikter kan gå förlorade (Halkier 2010, s. 30). Många forskare 

inom etnografiska fält betraktar inte nära vänskap inom fältet som möjligt och önskvärt, men 

vissa tror dock att nära personliga relationer med informanter kan förbättra och fördjupa 

analysen (Aull Davies 2008, s. 91). Aull Davies argumenterar för att en personlig eller en 

icke-personlig relation med deltagarna är varken en garanti eller ett hinder i att utföra ”bra 

etnografi”, snarare förlitar sig ”bra etnografi” på att förhållandet mellan forskare och 

deltagare undersöks och är öppet (s. 94). Respondenternas förhållande till varandra skapar 

även olika former av social interaktion, vilket påverkar intervjuerna. Alla informanter blev 

informerade om att de skulle vara anonyma i studien och intervjupersonernas namn är således 

fiktiva och valda enligt min tolkning av deras identifikationer utifrån pronomen. De 

informanter som använder fler än ett pronomen har i uppsatsen tilldelats ett av de pronomen 

som de uppgav. Deltagarnas korta beskrivningar är utifrån deras egna beskrivningar av sig 

själva. 

4.3 Fokusgrupperna 

Fokusgrupp ett Fanny, Gabriella, och Julie är nära vänner till mig och även varandra, och 

intervjun gjordes ursprungligen som pilotintervju. Intervjun visade sig vara mycket givande 

och ingår därför i materialet. Den utfördes hemma hos mig för att ha en bekväm plats att testa 

samtalets semistrukturerade form. Fanny är 25 år och kommer ifrån Stockholm. Gabriella är 

24 år och kommer ifrån Stockholm, men är adopterad från Colombia. Julie är 28 år och 

kommer ifrån Stockholm. Vi ingår alla i en sammansvetsad vänskapsgrupp. Platsen och 

sällskapet skapade ett tryggt rum för pilotstudien även om positionen som forskare i relation 

till dem som informanter var främmande. Fanny, Gabriella och Julie gav dock mig och 

frågorna respekt och det fanns ett nöje i att få diskutera ett engagerande ämne mer 

djupgående. 

Fokusgrupp två bestod av två kompispar där en i varje kompispar sett efterlysningen på 

Tumblr respektive Facebook och delat den vidare till varsin vän. James och Alex är nära 

vänner, Charlie och Saga likaså. James är 23 år och kommer ifrån Stockholm, men har bott 

de senaste fyra åren i Leksand. Alex är också 23 år och studerar i Leksand med James. Saga 

är 18 år och från Stockholm. Charlie är även hen 18 år och från Stockholm. Intervjun gjordes 

på Café60, ett centralt café i Stockholm. Min egen roll som forskare framträdde mer under 

denna intervju, speciellt i början då forskningen var grunden till att de två kompisparen nu 

möttes. Genom att ha fyra informanter som kände en av de andra fanns det både en trygghet 
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och nyfikenhet under samtalet, även om kompisen förstod vad en menade fanns det andra i 

samtalet som kunde behöva mer förklaring eller hade nya insikter. Bekvämligheten och 

antalet gjorde även att deltagarna ibland avbröt varandra, vilket både kunde leda till att nya 

åsikter kom fram, men även att pågående tankar avbröts. Det lade ansvar på mig att försöka 

fånga upp tankeprocesser som inte hunnit utvecklas helt.  

Fokusgrupp tre bestod av Erica som är bekant till mig och Lily som sett eftersökningen när 

den delats på Facebook. De kände inte varandra sedan tidigare och intervjun utfördes den lika 

så på Café60. Lily är 38 år och kommer från Stockholm. Erica är 29 år och kommer från 

Göteborg men bor nu i Stockholm. Jag och Erica har inte setts mer än flyktigt de senaste åren 

så det var en ny situation för oss. Då informanterna inte hade någon tidigare relation till 

varandra var de noga med att ge den andra tid till att utveckla sina svar, de avbröt sällan 

varandra om det inte var för att visa att de instämde. Att de bara var två gav dem mer fokus 

under samtalet vilket kan ha ökat deras press på att tillföra till diskussionen men också en 

trygghet i att det är färre som kan avbryta dem. Positionen som forskare och således 

samtalsledare framträdande inte mer än under de tidigare intervjuerna, både Lily och Erica 

ställde frågor och byggde vidare på varandras svar vilket gjorde att samtalet kunde flyta på i 

sin semistrukturerade form. 

Fokusgrupp fyra bestod av Mikael och Veronika som båda är vänner till mig, de var dock 

bara bekanta med varandra men har träffats på tillställningar med gemensamma vänner förut. 

Mikael är 21 år gammal och från Linköping. Veronika är 23 år och från Stockholm. Intervjun 

utfördes den lika så på Café60. Det blev en annan dynamik mellan Mikael och Veronika 

jämfört med Lily och Erica eftersom de hade en uppfattning av varandra innan intervjun, men 

de hade inte samma interna och personliga samtalsmönster med varandra som exempelvis 

kompisparen i grupp två. De öppnade både upp sig tidigt om egna erfarenheter vilket kan 

vara en effekt av deras redan etablerade bekantskap. Eftersom de inte var nära vänner blev 

min egen roll mer lik grupp tre och två än grupp ett. 

Fokusgrupp fem bestod av Ian och Nathalie. De är väldigt nära vänner till varandra och jag 

känner Ian sedan några år tillbaka. Ian är 17 år och kommer ifrån utanför Örebro. Nathalie är 

18 år och kommer ifrån Stockholm. Jag hade aldrig träffat Nathalie förut men efter önskemål 

från Ian beslöt vi oss för att ha intervjun hemma hos mig. Samtalsdynamiken var helt 

annorlunda från grupp tre och fyra, som också varit med två personer. Nathalie och Ian kunde 

fylla i varandras erfarenheter så de utvecklades och var inte rädda för att avbryta eller säga 
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emot varandra när de inte höll med. Att utveckla någon annans svar kan leda till ett utökat 

svar då respondenten påminns om händelser eller tankar som annars inte kommit upp, men 

svaret fylls i med någon annans tolkning av erfarenheten vilket gör att det är inte helt säkert 

att det var så respondenten tolkat det själv. Det hände även under intervjun att de kom in på 

mer interna ämnen mellan dem själva där jag inte alltid kunde reda ut allt som kan ha 

kommunicerats mellan dem. Ju bekvämare jag blivit i min roll som forskare desto större plats 

vågade jag ta, utan att rollen för den delen blev mer påtaglig. 

4.4 Forskarens positionering under intervjuerna 

Människor separeras hela tiden från varandra genom att de delas in i sociala grupper efter 

olika kategorier så som kön, ålder, funktion, etnicitet och religion (Young 2000). Forskare 

måste då bestämma om de också ska separera deltagare i sociala grupper och i så fall efter 

vilka identitetskategorier. När informanterna till denna studie valdes bestämde jag att 

publiken skulle behandlas som en social grupp med icke-heterosexualitet som gemensam 

identitetskategori. Sociala grupper är dock mycket mer än en enkel uppräkning av de 

personer som ingår i den. Iris Marion Young menar att då grupptillhörighet på ett avgörande 

sätt påverkar självförståelsen för gruppens individer i sig, så är gruppen enligt henne ”ett 

mycket speciellt slag av gemenskap som får betydande konsekvenser för hur människor 

uppfattar och tolkar sig själva och varandra” (s. 56). Denna gemenskap var i studiens fall 

både viktig och närvarande för att skapa ett tryggt rum för diskussion. Även om de alla är 

enskilda individer med olika erfarenheter och perspektiv så delade vi alla den sociala 

erfarenheten av att komma ut och identifiera oss som icke-heterosexuella vilket under 

intervjuerna gav oss en gruppidentitet och en social gemenskap. 

Eftersom jag själv är en del av denna icke-heterosexuella publik uppkommer frågan hur jag 

förhåller mig till att jag forskar om något jag är en del av. Precis som Charlotte Aull Davies 

anser jag att alla forskare är till viss del kopplade till, eller delar av, det de väljer att forska 

om (Aull Davies 2008, s. 1). Detta förhållningssätt instämmer med Donna Haraways tankar 

om kunskap, där kunskapsproduktion förstås som situerad, partisk och utifrån forskarens 

positionering (Haraway 1991, s. 188). Det betyder att det inte finns en universell, objektiv 

sanning som neutrala forskare jobbar för att komma åt. Istället är det forskningsprocessens 

olika delar som måste förstås som förkroppsligade och reflexivt studeras hur de produceras. 

Detta förhållningsätt till kunskap betyder att det inte handlar om att komma fram till en 

kontextoberoende, universell kunskap, utan att sträva efter givande beskrivningar av situerad 

kunskap utifrån intervjuerna. 
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Varje intervju började med att jag presenterade studiens bakgrund och syfte samt information 

om mig så som ålder och hur jag identifierar mig som icke-heterosexuell. Ann Oakley menar 

att de som utför en intervju måste vara beredda att dela med sig av sig själva, både av etiska 

anledningar och för att intervjuprocessen bara kan utvecklas effektivt om intervjuaren är 

beredd att investera sin personliga identitet i förhållandet till de som intervjuas (Oakley 1981, 

s. 41). Personlig erfarenhet är dock inte bara ett sätt att locka fram respons genom empati 

eller att uppfylla etiska förväntningar utan även ett sätt att utmana synen på hur kunskap 

skapas (Aull Davies 2008, s. 113). En delad social status, exempelvis icke-heterosexuell, 

garanterar inte förståelse eller att ett antagande om jämlikhet möjliggörs vilket leder till 

öppna svar och ökad respons (s. 111). I detta fallet upplever jag att min icke-heterosexualitet 

hjälpte till att skapa ett tryggt rum med en samhörighet mellan oss som samtalade. Det 

skapades en känsla av att vi som samtalade hade en djupare typ av förståelse för varandras 

upplevelser och känslor. Denna förståelse kan dock göra att dessa upplevelser och händelser 

inte förklaras, just för att alla har en viss förståelse för dem. Ofta under intervjuerna uttryckte 

sig dessa delade erfarenheter i skratt och medhåll som inte alltid fördjupades, då skillnader i 

positionering och således erfarenheter kunnat komma fram. Hade denna förståelse och 

samhörighet inte funnits finns det dock en möjlighet att erfarenheterna inte kommit fram alls.  

Det visade sig under pilotintervjun att det inte var viktigt att veta hur respondenterna som 

individer identifierar sig, mer än de alla är icke-heterosexuella, då de delade erfarenheterna 

kring temat framkom i dialogerna ändå. Under resterande intervjuer var jag öppen med att 

alla som deltog i intervjuerna identifierade sig som icke-heterosexuella, jag lika så, men lät 

dem nu själva få bestämma om de ville dela med sig mer ingående av sin sexuella identitet, 

om de ansåg att det berikade deras svar och således min analys. Jag själv var även öppen med 

min egen positionering som fan av serien under intervjuerna. Att forska om något som jag 

själv är en del av ser jag i detta fall som en fördel, men det ska ändå vidtas en försiktighet 

mot ett alltför lätt antagande att forskare som delar en kulturell identitet med sina 

forskningssubjekt får en oproblematisk insiderstatus (s. 42). Som sagt fann jag min egen 

involvering i SKAM till en fördel. Informanterna behövde till exempel inte förklara karaktärer 

eller scener för mig utan vi kunde gå direkt till djupare tolkningar kring vad de ville lyfta 

fram och diskutera mellan varandra. Tack vare min egen kunskap om serien kunde även 

skillnader i hur vissa scener tolkas lyftas fram då jag kunde belysa replikutbyten och liknande 

för att vända och vrida på hur informanterna uppfattat delar av serien.  



Sida 24 av 62 
 

Även om det inte är min tolkning av SKAM som är i fokus för denna uppsats så finner jag att 

min egen positionering hjälpte till att ge rika och givande intervjuer. Det finns föreställningar 

kring att forskare ska undvika att delge sin egen uppfattning, något som Oakley motsätter sig 

(Oakley 1981, s. 41). Hon argumenterar i stället för att intervjuaren måste engagera sig i 

intervjuerna, exempelvis svara på vissa frågor själv och således acceptera sin egen inverkan 

på förhållandet med informanterna. Jag svarade inte på de förberedda frågorna och 

informanterna höll sig ifrån att fråga efter mina åsikter tills intervjun var över, men jag var 

delaktig i den respons vissa av respondenternas svar fick som talade om delade erfarenheter 

vad det gäller att identifiera sig som icke-heterosexuell och fan av SKAM. Jag ser inte den 

kvalitativa forskningsintervjun som ett neutralt medium som gör det möjligt för mig och 

informanter att fritt möta varandra, opåverkade av kontexten, utan våra positioneringar och 

erfarenheter är alltid närvarande. I detta fall hjälpte de att ge givande och trevliga intervjuer. 

Själva platsen där intervjuer utförs påverkar vilka interaktioner som kommer ske och även 

hur forskaren tolkar det som sägs (Aull Davies 2008, s. 122). Traditionellt utförs projekt med 

fokusgrupper antingen på en ”neutral” institutionell plats, på en ämnesrelevant plats eller 

hemma hos någon av deltagarna (Halkier 2010, s. 35). Aull Davies påpekar att en 

institutionell plats kan göra att respondenterna känner att de är på forskarens territorium, 

vilket kan påverka interaktionen och möjligen göra den stelare (Aull Davies 2008, s. 116). 

Jag föreslog för deltagarna i studien att ha intervjuerna på antingen Stockholms Universitet 

eller på något lokalt café i Stockholms innerstad. Personligen kände jag en tvekan att ha 

samtalen i ett grupprum på universitetets campus, just för att det inte skulle vara på ”mitt” 

territorium, vilket slutligen ledde till att tre av intervjuerna utfördes på café60. Två intervjuer 

utfördes hemma hos mig, studiens pilotintervju då det gav en trygg miljö att testa studiens 

frågor och diskussioner. Alla deltagare var vana vid platsen och de upplevde en trygghet även 

om det i högsta grad kan ses som mitt territorium. Den andra intervjun som utfördes hemma 

hos mig skedde då en av informanterna uttryckte en önskan om att ha den hos mig. Jag valde 

att uppfylla respondentens önskan då den andra deltagaren i gruppen inte hade något problem 

med det och studien eftersträvar ett flexibelt upplägg i val av plats med hänsyn till 

deltagarnas välmående. 

4.5 Intervjuernas struktur 

Det finns olika metoder för att genomföra intervjuer och för denna studie är intervjuerna 

semistrukturerade. Det betyder att det finns ett antal tydligt angivna frågor och även rum att 
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följa upp respondenternas svar
2
 (Aspers 2007, s. 137). Tillsammans med en inledande 

pilotintervju utfördes fem intervjuer med totalt 13 personer. Planen var att låta informanterna 

vara tre till fyra stycken när de intervjuades, men det visade sig vara mycket svårt att få ihop, 

så tre av intervjuerna blev istället med två informanter i varje. Samtalsdynamiken ändrades 

något när det var två respondenter istället för tre eller fyra. Deltagarna tog mer tid på sig att 

utveckla sina svar och de föll inte tillbaka i en iakttagande, mer passiv roll lika lätt. Tanken 

var att ju fler deltagare desto fler att bolla tankar och erfarenheter med, vilket också gav 

spännande diskussioner och svar i de två grupperna med fler deltagare, men det fanns 

definitivt en fördel med att även låta frågorna bollas mellan bara två deltagare. Även om jag 

inte kan göra anspråk på någon generaliserbarhet, eller att denna studie ska ge en rättvisande 

bild av hur gruppen icke-heterosexuella som helhet tolkar tv-serien, kan detta ändå betraktas 

som ett relativt fylligt material. De semistrukturerade frågorna besvarades med liknande svar 

i alla intervjuerna och en viss mättnad hade nåtts efter fem gruppintervjuer. Det betyder att 

efter en viss punkt ger fler intervjupersoner allt mindre ny kunskap. 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. En reflexiv studie innebär en ständigt pågående 

tolkande analys (Thomsson 2010, s. 144). Det betyder att jag både reflekterar över det som 

dyker upp under intervjuernas gång och kan även bestämma mig innan för att vid varje 

intervju reflektera över vissa saker, exempelvis frågor som kommit upp under tidigare 

tillfällen. Så länge intervjun pågår sker analyser och i en reflexiv studie är intresset vidgat till 

att vid sidan om intervjuutdrag också reflektera hur och varför saker sägs som de gör (s. 151). 

Efter genomgången av de enskilda intervjuerna har olika frågor och teman analyserats tvärs 

över alla intervjuer. Under intervjuerna användes olika uttryck för icke-heterosexuell, så som 

exempelvis queer. I analysens diskussion används dock bara icke-heterosexuell då icke-

heterosexuella representationer inte nödvändigtvis är queera, beroende på hur begreppet 

queer tolkas och används. I analysen har intervjuutdragen arbetats om från talspråk till 

skriftspråk för att göra analysen lättare att ta till sig. En paus markeras med tre punkter, 

betonade ord markeras kursivt, och delar som av olika skäl har uteslutits markeras med 

hakparenteser. Olika gester så som blickar och skratt är inkluderade med hjälp av parenteser.  

 

                                                             
2 För att se intervjuguiden se bilaga 3 
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5. Analys och diskussion 

Respondenterna har i denna studie fått samtala kring SKAMs tre säsonger med fokus på hur 

de uppfattat Isaks komma ut process, vilket leder till att olika scener och karaktärer lyfts 

fram. Även om Isak blir seriens huvudkaraktär i säsong tre är han fortfarande med i säsong 

ett och två vilket lett till att samtalen även berört tidigare säsonger. Diskussionen om 

identifikationsmöjligheterna i SKAM ledde in på tre olika teman: det första handlade om 

oviljan att identifiera sig med de representationer som medier vanligtvis ger av icke-

heterosexuella och de identitetskategorier som erbjuds icke-heterosexuella, men även hur de 

samtidigt uppskattade SKAMs stereotypiska representationer genom karaktären Eskild. Det 

andra temat handlade om hur problematiska icke-heterosexuella representationer vanligtvis 

framställs, speciellt i så kallade komma ut historier, och hur istället normaliserade 

representationerna i SKAM kändes, hur de funnit tycke för Isaks egna process. Det tredje, 

sista temat handlade om hur SKAM visar olika sidor av homofobi genom säsong ett till tre. 

5.1 Icke-heterosexuella ramverk 

Det framkom snabbt i alla grupper att representationer deltagarna tagit del av oftast var allt 

annat än tillfredställande. Alla grupper identifierade likande teman där utgångspunkten var att 

icke-heterosexuella representationer till att börja med knappt fanns. Saga i grupp två uppgav 

att det mesta hon kollade på hade icke-heterosexuella representationer, just för att hon 

selektivt valde medier med sådana representationer. Förutom några få framsteg vad det gäller 

representationer av icke-heterosexuell sexualitet är och fortsätter framställningen av 

sexualitet i populärkulturen enligt informanterna att vara heterosexuell. De erfarenheter 

respondenterna hade av icke-heterosexuella representationer var alla lika och oftast inte 

positiva. I de serier och filmer som faktiskt visade historier med öppet icke-heterosexuella 

karaktärer var karaktärerna vanligtvis byggda på stereotypiska drag: 

Mikael: Det känns som att det mesta som finns i medier inte är berättat från en person som har en 

egen erfarenhet av det som berättas, det handlar om så konstiga saker som jag själv inte kan känna 

igen mig i. […] Det känns inte alls verkligt. [...] Är det representation så är det ofta stereotypiskt. 

Veronika: En accessoar i berättelsen. 

Mikael: Det är ofta bara en person. Du kan inte få ett brett spektrum av olika identiteter utan det är 

”ah, här har vi den enda icke-heteropersonen som är med.” 

Veronika: Oftast är det en vit kille som är gay. Av det mesta som jag sett så är det ingen lesbisk 

karaktär som jag kunnat identifiera mig med. [...] (Grupp 4) 
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Saga belyste också hon att representationerna oftast var låsta till en karaktär och hens partner, 

vilket gör att det inte finns lika många karaktärer att identifiera sig med. Den icke-

heterosexuella karaktären framställs då som representant för en grupp eller en företeelse, just 

eftersom de ofta är reducerade till en eller två karaktärer. Informanterna beskriver hur icke-

heterosexuella representationer blir en konstant motsägelse där de antingen är osynliggjorda 

eller objektifieras. Att vara icke-heterosexuell på tv uppfattas som ett exotiskt undantag som 

majoriteten tillåts objektifiera. Objektifieringen syns tydligt i tropen som Alex beskriver som 

”the gay best friend”, där den homosexuella karaktären reduceras till att nästan bara vara en 

accessoar till den heterosexuella huvudkaraktären. Representationer av icke-heterosexualitet 

visar sig enligt alla informanter oftast genom karaktärer som är reducerade till komiska 

bakgrundskaraktärer. De simpla, minnesvärda, enkelt förstådda egenskaperna som visas upp 

leder till att informanterna inte vill identifiera sig med karaktärerna som är icke-

heterosexuella. Informanternas erfarenheter stämmer med Halls argumentation för att 

stereotypisering är central praktik för representationer av sexuella skillnader (Hall 2013b, s. 

247f). De upplever även i likhet med Pickerings tankar om stereotypers uppdelning att de 

förväntas identifiera sig med de som visas som annorlunda vilket leder till att informanternas 

identifikationsmöjligheter blir ojämnt placerade i förhållande till de heterosexuella 

identifikationsmöjligheterna.  

När det talades om vilka icke-heterosexuella representationer som informanterna vanligtvis 

tog del av i medier uppgav alla att det var vanligare att se homosexuella män än andra 

sexuella identiteter. Dessa män, och även kvinnor när det väl visades, var mer eller mindre 

alltid vita och cis. De icke-heterosexuella karaktärerna i SKAM passade även in i den ramen 

och informanterna var noga med att uttrycka en önskan om fler representationer att identifiera 

sig med: 

Nathalie: Jag tänkte mycket på det, de har queer representation i SKAM, men vilken typ av queer 

representation? Det är fortfarande bara män som är med. Det är tre personer. Det är tre personer 

som är queer och det är bara vita män! Och unga, snygga... och rika också. Alla har mycket 

pengar. Det är så himla mycket problem där, även om de visar olika typer av personligheter så 

visar de samma typ av människa. Det är alltid samma socioekonomiska bakgrund, samma uppväxt, 

samma kulturella bakgrund. (Grupp 5) 

Alla deltagare samtalade runt att icke-heterosexuella representationer i SKAMs tre säsonger 

får uttryckas genom män och många av dem uttryckte ett missnöje över att de få karaktärer 

som hittills visats är vita och cis. Crenshaw menar att eftersom vithet och medelklass utgör 
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normer i den västerländska delen av världen problematiseras sällan dessa aspekter, trots att 

etnicitet och klass kan vara lika betydelsefulla komponenter i skapandet av specifika 

identiteter som exempelvis sexualitet, något informanternas historier håller med om 

(Crenshaw 1997). Deltagarna i studien upplevde att Isaks säsong upprätthåller den vita 

cispersonen som ram för vem som kan vara icke-heterosexuell och även den som alla icke-

heterosexuella ska kunna identifiera sig med, oavsett exempelvis etnicitet och könsidentitet. 

Avsaknaden av icke-heterosexuella representationer genom fler biroller gjorde även att de 

kände att det fanns en risk för att SKAM inte kommer att visa fler icke-heterosexuella 

representationer, vilket gör att Isaks säsong blir säsongen som ska fylla 

identifikationsmöjligheten för människor inom hbtq-spektrumet: 

Fanny: Jag tänker lite på vad det är de kan göra och utifrån vad det är jag skulle vilja göra, igen 

jag skulle vilja se mer representation av sexualitet, jag skulle vilja se mer representation av ras... 

men vad jag tror att de skulle kunna göra... det är eventuellt att ha en transperson som 

huvudkaraktär. Grejen är den att, det känns så hemskt att säga så här, men nu har de gjort en hbtq-

line... eller hb... (tystnad) Ja. 

Christoffer, Julie, Gabriella och Fanny: (skratt) 

Fanny: Ja, t’et är inte ens med i det där. Men de har gjort det så jag tror inte att de skulle bara 

kunna, eller de skulle kunna göra det, men det är lite utifrån om en tänker vad det är en som 

showrunner... vilka typer av historier det är en vill berätta utan att bara återupprepa sig själv, [...] 

Christoffer: Det är spännande att vi skrattar åt det men jag tänkte på det, vi har fått Isak och Even, 

boy meets boy, och då skrattar vi åt att vi fått vår hbtq-historia fastän... 

Gabriella: Ja, men det är ju lite så, token-hbtq.... 

Julie: Nu är det liksom ”check på det”. Nu tar de Sana härnäst, då har de religion. (Grupp 1) 

Eftersom de enda icke-heterosexuella karaktärerna i SKAM genom säsong ett till tre är vita 

cismän med samma socioekonomiska och kulturella bakgrund sker det således en 

disidentifikation för många av gruppernas deltagare. De identifierar sig inte helt med seriens 

representationer, men de motidentifierar sig inte heller utan tvingas identifiera sig med olika 

delar av det som ges för att ändå kunna få uppleva identifikation med det de ser, vilket gör att 

de önskar representationer av fler identitetskategorier. Butler menar dock att även om de 

politiska diskurserna som mobiliserar identitetskategorier tenderar att kultivera 

identifikationer som tjänar ett politiskt mål kan envis disidentifikation vara lika viktig för 

omformuleringen av den demokratiska kampen (Butler 1993, s. 4). Enligt henne kan det vara 

genom just praktiker som understryker disidentifiering med de reglerande normerna genom 

vilken sexuell skillnad är materialiserad som både feministisk och queerpolitik mobiliseras. 
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Sådana kollektiva identifikationsformer kan underlätta en rekonceptualisering av vilka 

kroppar som uppfattas som viktiga och vilka kroppar som ännu inte ses som lika väsentliga. I 

och med informanternas disidentifikation blir det tydligt att även om de visas med 

stereotypiska representationer så är det homosexuella, vita, cismäns kroppar ses som 

väsentliga och får synas i medier. 

Alla informanter talade om en ovilja att tvingas identifiera sig med dessa platta, stereotypiska 

karaktärer och det var därför intressant att höra deras tankar om karaktären Eskild, som 

uppfyller alla deras beskrivningar på hur homosexuella stereotypiseras i medier. Karaktären 

introduceras i säsong två då serien följer Noora (SKAM 2016a). De bor tillsammans med en 

annan tjej, Linn, i ett kollektiv och han framställs först enligt informanterna som den 

stereotypiska, homosexuella kompisen. Han är cis, vit, feminin, sexuellt aktiv och vulgär 

samt har inga synliga funktionsvariationer. Trots att Eskild passar in i den vanliga tv-tropen 

respondenterna var vana vid och vanligtvis inte uppskattade framkom det snabbt att alla hyste 

positiva känslor kring Eskilds karaktär och det utrymme han får i serien: 

Erica: […] Jag tyckte själva tropen med att nu kommer den flamboyanta bögen... fast det är en 

ganska jävla bra flamboyant bög alltså! 

Lily: Jag tänker också att med tanke på hur de hanterar det över tid, just på grund av det som han 

också själv får säga i serien, att det är väldigt viktigt att den personen får utrymme. Det är kanske 

lätt nu att undra varför det måste vara så, men det finns fan jävligt mycket... de flamboyanta 

bögarna, en har mycket att tacka de för historiskt. [...] (Grupp 3) 

Alla deltagare nämnde scenen Lily tar upp, då Isak uppger att han inte kommer att bete sig 

som Eskild, alltså mer stereotypiskt homosexuellt, bara för att han gillar Even (SKAM 

2016b). Eskild svarar med att ifrågasätta vad det är för fel med att han vågar vara den han är 

och lyfter sedan den hårda kamp som skett för att människor ska få våga vara vilka de är. 

Istället för att bryta stereotyper helt visar SKAM istället vilket förtryck som vissa grupper 

kämpar emot. Crenshaw menar att problemet inte är att kategorier existerar utan just vilka 

egenskaper som knyts till dem (Crenshaw 1991, s. 1). Att säga att kategorier är socialt 

konstruerade är inte detsamma som att säga att de är verkningslösa. Därför är det viktigt att 

synliggöra att olika kategorier av människor har skilda villkor i ett samhälle. Genom att 

SKAM visar två homosexuella karaktärer med skilda könsuttryck synliggörs skillnader i fråga 

om tillgång till makt och resurser mellan olika kategorier av människor. De kan även belysa 

hur dessa olika identitetskategorier är kopplade till makt historiskt genom att Eskild får 
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utrymme att bemöta Isaks homofobi och även uppmärksamma olika typer av icke-

heterosexuella representationer:  

Mikael: Jag gillar honom som karaktär trots att han är så stereotypisk vilket nästan känns lite 

motsägelsefullt, men vi har hans väldigt fina tal om gay pride och han är inte den enda icke-

heterokaraktären i serien, vilket gör att det går att ha en stereotypiskt gay person och ändå visa 

andra sätt att vara icke-hetero på. Där finns det ändå en möjlighet, en kan ha den här karaktären 

och fortfarande ge mer representation.  

Veronika: Representation börjar och slutar inte med Eskild. [...] Bara att någon adresserar det här 

om hans identitet, att det här är jag och visst kanske det är en stereotyp men jag måste ju också få 

vara, folk har dött för att få vara så här. Att se allvaret i det hela. Det gav definitivt djup till hans 

karaktär som du sa. Han känns inte platt som karaktär. Uppfriskande att se en sådan konversation 

mellan två hbtq-personer. En som fortfarande har svårt att acceptera sin identitet, medan vi har en 

som redan vuxit in i den och lärt sig acceptera sig själv. Att en då i den scenen förstår vikten utav 

det hela. (Grupp 4) 

Eskild blir i Isaks historia inte bara ett stöd, utan även ett sätt för honom att förhålla sig till 

den manliga homosexuella sociala miljön. Först genom att starkt motidentifiera sig med den 

och sedan, efter att han fått sin homofobi bevisad för sig, kunna identifiera sig med de delar 

som passar honom. Den identifikationsprocess som Butler beskriver sker således även för 

Isak med mer stereotypa uppfattningar av homosexuella och efter rannsakan kan han börja 

skapa och förstå sin egen identitet. Precis som i Gomillion och Giulianos studie så 

diskuterade respondenterna hur icke-heterosexuella representationer, som i detta fallet visas 

genom Eskild, blir inspiration, främjar en känsla av stolthet, och göra informanterna mer 

positiva till sina egna icke-heterosexuella identiteter (Gomillion  & Giuliano 2011, s. 342f). 

Eskild blir ett sätt att hjälpa Isaks egna identitetsprocess och informanterna älskade hur 

SKAM använder honom för att belysa den politiska vikten i icke-heterosexuella identiteter 

och uttryck: 

Lily: Det är viktigt att ta fram det politiska djupet i det, vad det har betytt och det är fan inte någon 

lätt roll att ha. Det har kostat mig fanimig livet. Det är så mycket mer än att vara en rolig tv-trope. 

För det har varit en liv och död fråga och det är de personerna som har behövt ta kampen på andra 

sätt också. Det är jävligt viktigt. 

Erica: För det var ju det en var lite rädd för i början men han visade ganska snabbt att han inte 

bara är Nooras bögkompis när han kommer i säsong två. Han har mer djup och han gör bra saker. 

Han ger både henne råd och ger sedan Isak råd. Det tycker jag är väldigt bra att han får mer djup, 

just det talet när de sitter och pratar om alla de sakerna på Isaks rum det är verkligen... Men det är 
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också sånt som alla behöver höra. Både den straighta publiken och den queera publiken. För att det 

är klart att det finns en publik som är som Isak, inte är straight men som inte är de hysteriska 

stereotyperna för vare sig gay killar eller gay tjejer, som också kan behöva få höra det. Det är inget 

fel att vara det heller, men det finns jättemycket sådan homofobi också tyvärr. (Grupp 3) 

När Isak börjat acceptera sitt sexuella begär till Even är det fortfarande viktigt att han inte 

överträder könsnormer och uppfattas som feminin. Det finns således tankar om hur det är 

okej att bryta begärets heteronormativa normer om könsuttrycket fortfarande följer 

förväntade genusnormer. Precis som Erica påpekar upplever många icke-heterosexuella dessa 

känslor och därför finner hon Eskilds karaktär viktig oavsett vilken sexuell identitet tittaren 

har. Deltagarnas diskussioner om Eskild visar även att det inte är stereotypiska drag i sig som 

gör att icke-heterosexuella inte vill identifiera sig med vissa karaktärer, utan hur de används. 

Mediers representationer av icke-heterosexuella skapar ett ramverk som väldigt få människor 

kan identifiera sig med men SKAM använder sig av detta ramverk för att belysa att det finns 

samt det ojämna maktförhållandet. Genom att serien ger Eskild plats att stå upp för sitt eget 

och hbtq-rörelsens mod känner informanterna att de kan och vill identifiera sig med honom, 

samt att han blir ett nytt sätt att bemöta homofobiska fördomar för både heterosexuella och 

icke-heterosexuella. Hammarén och Johansson skriver att även om det finns ett överflöd av 

stereotypa framställningar av kön och sexualitet går det att hitta avvikelser från detta i form 

av medier som visar subversiva porträtt (Hammarén & Johansson 2009, s. 60). SKAM verkar 

enligt informanterna visa mer subversiva representationer genom Eskild och Isak där det även 

ges utrymme för förståelse för den politiska kamp som sker för hbtq-identiteter och uttryck. 

Någonstans i de stereotypa skildringarna av Eskild finner ändå respondenterna en känslig och 

nyanserad bild av en icke-heterosexuell karaktär.  

En ökad synlighet för icke-heterosexualitet kan leda till att en normbrytande sexualitet blir 

mer begriplig och synlig i majoritetssamhällets ögon. Istället för att framstå som fullständigt 

obegriplig, finns det nu flera rimliga tolkningsramar inom vilka den ”avvikande” personen 

kan förstås. Representationerna i SKAM visar upp hur kön, genus och begär inte behöver 

samstämma och spegla varandra, utan att de ger en negativ bild. Människor som går utanför 

dessa ramar behöver då nödvändigtvis inte ses som konstiga och utanför samhället, istället 

kan genusnomer och deras påstådda inre samhörighet uppmärksammas. Genus kan istället ses 

som vad Butler kallar för performativt, något säsongen visar genom att vissa handlingar 

ständigt upprepas, istället för att kön, genus och begär måste samstämma. Genom att Eskild 

står upp för sina mer feminina och översexualiserade drag behöver de inte ses som dåliga och 
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mindre värda än Isaks maskulina könsuttryck, maktskillnaderna uppmärksammas även då 

Eskild belyser den hårda politiska kamp som hbtq-människor tvingats driva för att kunna få 

vara dem de är. Den bestämda sexualitetsordningen blir även synlig med dess skilda 

könskategorier. Informanterna finner att det blir en uppmaning till den icke-heterosexuella 

publiken likväl till den heterosexuella publiken, en uppmaning till insikt om hur det historiskt 

gjorts skillnad på socialt konstruerade identiteter.  

5.2 Problematiska relationer och komma ut historier 

Förutom stereotypiska representationer pratade alla deltagare om hur de historier som faktiskt 

får kretsa kring icke-heterosexuella karaktärer och deras relationer är fulla av problematik. 

Representationerna upplevdes inte heller som nyanserade utan fokus låg ofta på själva 

sexualiteten. Fokusen på sexualiteten gjorde att de icke-heterosexuella relationerna upplevdes 

som mer speciella och den icke-heterosexuella identiteten tillförde problem för karaktärerna: 

Lily: ”Glest” skulle jag använda som första ord tror jag. Men sen framförallt att det är få relationer 

som handlar om att det är relationer, som inte handlar om att det är något speciellt bara för att det 

är queert. Det hungrar en enormt mycket efter, att det bara får vara människor som också är queera 

som är med. Det finns alltid någon slags jävla agenda med det känns det som. Så det är inte så 

vanligt att det får komma till fler dimensioner än sexualiteten. 

Erica: Oftast handlar det om komma ut processen och olika problemen, för det är alltid problem.  

Lily: Ja, det är alltid problem. En får ju vara glad när folk inte dör, vilket nästan alltid händer. 

Erica: Ja, eller hur, det händer alldeles för ofta. (Grupp 3) 

Deltagarna uttrycker hur de törstar efter komplexa representationer av icke-heterosexuella 

sexualiteter och könsuttryck men producenterna för massproducerad mediekultur fortsätter att 

inte visa sexuella minoriteter på ett nyanserat sätt. Historierna informanterna var vana vid 

kretsade ofta kring att karaktärer skulle komma ut och även om de håller med om att 

processen är centralt för människors identitetsskapande var de trötta på hur mycket 

problematik som komma ut historierna var fyllda med. Grupp två diskuterade hur det ofta 

kunde vara den delen av en icke-heterosexuell historia som visades som allra jobbigast och 

Alex beskrev hur de produceras om och om igen just för ”hur kåta straighta människor är på 

komma ut historier!” Informanterna kunde ofta inte identifiera sig med den problematik 

karaktärerna mötte när de kom ut och kände att deras sexualiteter snarare användes för att den 

heterosexuella publiken skulle få en spännande historia med någon att tycka synd om. 

Förutom komma ut delarna beskrev alla grupper att narrativen ofta slutade olyckligt i sig: 
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Charlie: Sorliga historier. 

Alex: Ja, inte så mycket in between. 

Charlie: Det är inte så mycket vanligt liv, utan det ska alltid vara problem. (Grupp 2) 

De icke-heterosexuella karaktärerna visar inte vad Charlie beskriver som ”vanligt liv” utan 

deras livshistorier är fulla av problem. Ett mönster i informanternas berättelser är att icke-

heterosexuella liv, när de faktiskt får synas, framställs som just problematiska, vilket blir ett 

mönster för heteronormen. De icke-heterosexuella blir i ett heterosexuellt samhälle till de 

Andra och karaktärerna som visas på tv framställs som personer det är synd om och som är 

beroende av den heterosexuella publikens tolerans. Stereotyper och problematiska historier 

blir ett sätt att upprätthålla sexuella skillnader. Detta leder till att individer och grupper då får 

privilegiet att utöva acceptans och tolerans emot de som inte ingår i den föreställda 

gemenskapen. Alla dessa erfarenheter av stereotypiska icke-heterosexuella representationer 

talade om en brist på möjligheter att kunna identifiera sig med det som medier erbjöd. Grupp 

fyra påpekade även oviljan till att identifiera sig med de karaktärer som faktiskt erbjuds: 

Mikael: Det är orealistiska berättelser och antingen är det på ett stereotypiskt sätt, så om en inte 

lever upp till den stereotypen, då kan jag inte alls identifiera mig med den karaktären. Eller så är 

det en tragisk berättelse som slutar med att någon blir misshandlad, mördad eller likande, som en 

inte vill identifiera sig med. Visst att det är en verklighet för många men det finns så många sådana 

historier och en vill ha någonting mer, någonting en faktiskt kan bli glad av att identifiera sig med. 

Att det kan få kännas bra. 

Veronika: Något som inte kopplar tragedi till ens identitet. (Grupp 4) 

Alla respondenters berättelser stämmer väl överens med en deltagares erfarenheter som 

Gomillion och Giuliano lyfter fram i sin studie, som belyste hur representationer för icke-

heterosexualitet i medier framförallt var negativa (Gomillion & Giuliano 2011 s. 347f). Det 

skapar enligt informanten en skev och snäv bild av hur icke-heterosexuella förväntas leva 

sina liv. Representationer blir till ett ramverk istället för möjligheter, som begränsar vad ens 

liv kan vara som icke-heterosexuell. Informanterna i Kamas studie beskriver likaså det 

obehag och påfrestning de känner över att vara i en underordnad ställning i kontrast mot det 

”normala” samhället (Kama 2002, s. 200). Även om representationerna uppfattas som 

orealistiska är mina grupper noga med att säga att det inte känns bra. Det är inte berättelser de 

vill identifiera sig med även om de samtidigt finner identifikation i det icke-heterosexuella 

begäret. Precis som Hall beskriver det så ger poplärkulturella produkter en känsla av identitet, 

men för informanterna blir det en identitet de inte vill identifiera sig med. 
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Detta visar hur de tre kategorierna kön, genus och begär kan användas i specifika 

maktutövningar. Representationerna som informanterna vanligtvis möter hjälper till att 

upprätthålla kulturella lagar som fastställer och reglerar sexualitetens form och innebörd, 

vilket skriver in sig i människors vilja att följa genusnormer för att själva inte uppleva de 

problematiker som representeras. De som inte följer genusnormerna för kön, genus och begär 

visas som avvikande från normen och deras liv blir därför fulla av problem som är kopplade 

till sexualiteten. Det kan även skapa en rädsla för att dela med sig av en sexualitet som bryter 

heteronormatviteten då många historier visar att komma ut som något jobbigt och 

problematiskt i relation till familj och vänner. I motsats till denna problematik och fokus på 

sexualiteten som något speciellt och Andrafierande så pratade informanterna om Isak och 

Evens relation i SKAM med positiva känslor, hur normalt de upplevde det: 

Charlie: Det var så normaliserat på något vis. Det är som vilken annan relation som helst. Det är 

det som är så nice. 

James: Ja, det var verkligen bara två tonåringar. 

Alex: Och det (Isaks och Evens attraktion) var inte sexuellt, det var bara... en crush! Jättegulligt. 

Det vore så skönt att få det igen! (skratt) Jag överlevde genom säsong ett och två som jag tyckte 

var skittråkiga, jag höll på att dö! Säsong tre räddade mitt liv. Det är därför jag kom hit idag, för 

jag tänkte så här: jag behövde det. Jag behövde det så mycket. Jag behövde bara se en enkel 

relation mellan två pojkar. [...] (Grupp 2) 

Grupperna pratade nu om hur enkel och normaliserad Isaks och Evens relation framställs. De 

upplever inte att det finns en speciell agenda eller att relationen behandlas annorlunda från de 

tidigare huvudkaraktärernas relationer som varit heterosexuella. Från att ha betytt allt, kan 

homosexualiteten numera betraktas som inget som bör spela någon roll. Sexualiteten är viktig 

för karaktärerna och delar av publiken som ser på serien, men för karaktärer runt omkring 

spelar det ingen större roll än egna, heterosexuella identiteter. Detta är något respondenterna 

upplever hur Isak och Evens relation får berättas, karaktärerna är som alla andra, med en enda 

liten skillnad, det sexuella objektvalet. Det finns således en dubbelhet i hur viktigt det är för 

deltagarna att icke-heterosexuella representationer ska få synas men samtidigt vill de inte att 

de ska synas på ett annat sätt än de heterosexuella. Istället för att sticka ut eller osynliggöras 

vill de få historier som uppfattas som vilka andra historier som helst. Samtidigt som de under 

samtalen kritiserar den heteronormativa normen finns det en önskan att få ingå i en norm, att 

få upplevas vad som målas upp som ”alla andra”. 
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Isak och Evens relation objektifieras inte enligt informanterna då de inte finner relationen 

översexualiserat men den osynliggörs heller inte genom att avsexualiseras, vilket alla grupper 

är noga med att påpeka då binären mellan det avsexualiserade och översexualiserade är något 

de alla upplever när det kommer till icke-heterosexuella representationer. Denna relationen 

upplevdes istället ha lika stort sexuellt fokus som SKAMs heterosexuella relationer i tidigare 

säsonger. Att relationen upplevdes som enkel och normaliserad gjorde att informanterna nu 

ville identifiera sig med de icke-heterosexuella representationerna. SKAM upplevdes även 

som nära, med problematik som inte skulle resultera i att karaktärerna exempelvis dog: 

Nathalie: Folk i vår ålder, i närheten. 

Ian: Precis! Jag kunde verkligen identifiera mig med det. Sen när jag fick reda på att Tarjej är 

sjutton, jag bara ah...! It’s me!  

Nathalie: [...] Det låg även en viss trygghet i att jag var ganska säker på att det inte kan hända 

något illa, det är nära, det utspelar sig inte under aidsepidemin vilket typ alla serien som handlar 

om homosexuella män gör annars, det utspelar sig under vår tid, de är unga. [...] 

Ian: Att det ändå skulle bli ganska lugnt. Sen så ska jag erkänna att när avsnitt åtta kom ut så var 

jag up to date och jag var så jävla stressad hela veckan och satt och mådde illa. [...] (Grupp 5) 

Både grupp två och fem som båda var närmare karaktärernas egna åldrar belyste att 

skådespelarnas nära åldrar till de karaktärer som de spelar gjorde det hela mer 

verklighetstroget. Precis som Ian beskriver så blev det ännu en identifikationsmöjlighet, 

vilket lade Isak ännu närmare honom själv än innan. Alla grupper uppmärksammade att 

faktumet att serien är norsk gjorde att den hade en annan dramaturgi än de amerikanska och 

engelska serier som de var vana vid, SKAM i stort upplevdes som mer nedtonat vilket gjorde 

det mer realistiskt. Ingen verkade nu vara rädd för att de icke-heterosexuella skulle dö, även 

om rädslan varit med dem under hela säsong tre då alla hade med sig erfarenheter från medier 

som de inte kunde skaka av sig förrän säsongen var slut. Många berättelser om homosexuella 

män handlar ofta om frågor som rör aids, vilket fyller historierna med dramatik och tragedi. 

Att SKAM utspelar sig mellan 2015-2017 i Norge gör att det ligger närmare informanterna i 

denna studien och risken att de icke-heterosexuella karaktärerna ska sjukna in blir minimalt 

liten. Flera grupper nämnde att både landet och således språket gjorde att det kändes närmare, 

och även när det utspelar sig. Det visar hur olika intersektioner påverkar hur nära 

representationerna kommer informanternas egna intersektionella identiteter, vilket kan göra 

det lättare att identifiera sig med de representationer som erbjuds. 
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Istället för att prata om hur de inte vill identifiera sig med de representationer som visas i 

medier pratar flera av informanterna om hur de identifierar sig så starkt att de mår fysiskt 

dåligt, vilket Ian uttrycker i intervjuutdraget. Genom SKAMs icke-heterosexuella narrativ 

uppger flera informanter att de tagit till sig de icke-heterosexuella karaktärerna så nära sig 

själva att de sedan både mår illa och gråter, både av lättnad och sorg, när säsongens drama 

utspelar sig. Precis som för Ladendorfs informanter innebär det en stor bekräftelse för mina 

deltagare att som icke-heterosexuell synliggöras och bli sedd, att de kan hitta möjliga 

identifikationer utan vad de ser som större arbete (Ladendorf 2008, s. 134). Detta visar även 

hur informanterna inte har något problem med att använda de icke-heterosexuella 

karaktärerna i SKAM som en ram som de kan bekräfta sina identiteter inom.  

Liming argumenterar i sin studie för att medier där skådespelarna själva inte är öppet icke-

heterosexuella kan ge estetiskt behagliga tolkningar av icke-heterosexuell kultur, men de 

misslyckas med att ge den icke-heterosexuella publiken en pålitlig ram som de kan bekräfta 

sina identiteter inom (Liming 2007, s. 87). Mina informanter kände dock att de kunde och 

ville använda Isak och Even för att bekräfta sina egna identiteter och både Ian och Mikael 

berättade att de även kunde identifiera sig med Henrik Holms, som spelar Even, porträttering 

av mental ohälsa, även om Holm själv inte är bipolär. Eftersom säsongen upplevs som 

välskriven och bra berättad spelar skådespelarnas egna sexuella identiteter mindre roll för 

deltagarna, identifikationen kan ske enbart genom karaktärerna och deras historia. Tack vare 

att Isak och Evens kärlekshistoria får upplevas som en ”vanlig” relation både kan och vill 

informanterna identifiera sig med karaktärerna. De upplever att serien inte leker med deras 

vilja av att få se icke-heterosexuella karaktärer och bygger dramatiken som sker i serien på 

verkliga problem: 

James: [...] Det tyckte jag om, att det var en så här, jag vet inte... båda fötterna på maken.  

Saga: Realistiskt. 

Charlie: Det var så realistiskt, det var som vilken annan relation som helst på ett sätt. Det var inte: 

”det är gay! Det är spaceat!” Utan, det var en relation. 

Saga: Men det är typ hela serien. Det känns väldigt down to earth. Det är som det är. (Grupp 2) 

Att SKAM upplevdes som realistiskt var något som alla grupper lyfte fram, en 

verklighetstrogen känsla som byggts upp redan under säsong ett och gav dem en trygghet 

under säsong tre. Serien producerar och förmedlar en verklighet som de kan och vill känna 

igen sig i. Icke-heterosexuella upplever ofta att de känner sig exkluderade från det 

traditionella samhället av representationer i medier (Gomillion & Giuliano 2011 s. 347). Isak 
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och Evens relation upplevdes istället som inkluderande, utan att för den delen objektifieras 

eller exotifieras, så att deltagarnas icke-heterosexuella identiteter bekräftades. Under 

intervjuerna blev det tydligt att SKAM möjliggjorde identifikation som respondenterna fann 

positiv, både i vilka representationer som visades överlag och för dem själva personligen. 

Gomillion och Giulianos deltagare fann att förutom att ge dem en typ av trygghet så gjorde 

icke-heterosexuella förebilder i medier att de kände en större acceptans emot att vara just 

icke-heterosexuell, vilket hjälpte deltagarna att se sina egna identiteter mer positivt (s. 346). I 

SKAMs icke-heterosexuella representationer har deltagarna i min studie likaså funnit en 

trygghet och de positiva identifikationerna de finner i karaktärerna och deras upplevelser kan 

även så hjälpa dem att se sina egna identiteter mer positivt. Att just komma ut blev något som 

i SKAM upplevdes som positivt, då det inte behandlades med problematik och dramatik när 

Isak väl bestämmer sig för att berätta om sig själv och Even för vänner och familj: 

Alex: Det (att komma ut) var så enkelt med Jonas och Isaks föräldrar. Ja, han var rädd, men vem 

känner inte det med hans mamma?  

Charlie: Ja, precis! Jag tror att mycket av det kanske hänger ihop med att i alla filmer så är det en 

jättestor grej, jättehemskt och dramatiskt, men det är oftast inte det. 

Saga: Det var en uppbyggnad av att han tyckte det var jobbigt, och så ett antiklimax när det han 

oroar sig för inte händer. 

Charlie: Och det är så det oftast är. (Grupp 2) 

Informanterna kände igen sig i den oro som visas inför beslutet att berätta för andra, 

heterosexuella, om en egen icke-heterosexuell identitet och även i hur odramatiskt responsen 

kan bli när en väl vågar berätta. Precis som Sedgwick beskriver så underordnas homosexuell 

termen heterosexuell och det kan därför finnas en ovilja att komma ut för sig själv och sedan 

en oro över at komma ut till andra personer i omgivningen. Grupp två diskuterade även att 

komma ut framställs just som en process i SKAM, att komma ut är något både de själva och 

Isak behöver göra vid flera olika tillfällen och på olika sätt, och de kunde identifiera sig med 

olika delar av denna process som serien väljer att visa: 

Alex: [...] Och att Jonas, ni vet den här testa biten som vi alla säkert har gjort när vi inte kommit ut 

för våra kompisar där, ”you know gay people, weird huh?” (Alla skrattar instämmande) Och då, 

antingen kör de på ”eh nej” eller ”fett weird.” Isak testar ju Jonas där och Jonas bara ”vadå, vad är 

det för fel?”  

James: Eller hur, och Isak bara, ah damn! Det tyckte jag också om för att jag tror att det finns en 

tanke (i SKAM) om att en inte bara kommer ut en enda gång i sitt liv. Ni vet frågan: ”när kom du 
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ut? Hur gick det? Vad hände?” Och en bara, vet du hur många gånger om dagen en kommer ut? 

Och det tycker jag att Isak gjorde hela tiden, att han kom ut för sina kompisar, kom ut till resten av 

skolan på ett sätt. I slutet så visste alla om hans relation, hans familj, hans närmsta vänner, hans 

andra kompisar, det var alltså så här... i steg.  

Alex: Sig själv också. (Grupp 2) 

Öppenheten är enligt James ett pågående arbete, som ständigt måste upprepas i varje ny 

situation han befinner sig. Därför lever de flesta personer både dolt och öppet, hela tiden. Att 

komma ut ur garderoben är i det heteronormativa samhället en ständig pågående handling 

vilket gör att garderoben skapar en dubbelhet där tystnaden är lika performativ som talakten 

att berätta om sin sexuella identitet. I likhet med Sedgwicks tankar om garderoben och dess 

dubbelhet så ändrar sig Isaks tystnad kring sin sexualitet i förhållande till den diskurs som 

omger och utgör den (Sedgwick 1990, s. 3f). Alla informanter är även medvetna om den risk 

som kommer med att bryta heteronormativitva normer, risken att bli ifrågasatt, uppfattas som 

obegriplig eller onormal. SKAM visar hur Isak själv är medveten om denna risk och 

kalkylerar den exempelvis genom att testa vad hans vänner tycker om personer som uppfattas 

som homosexuella, för att se om de håller med när han själv ger en negativ kommentar 

(SKAM 2016b). Alex uppgav att det var något hon själv identifierade sig starkt med, att just 

testa vad ens kompisar tycker om personer som upplevs bryta mot genusnormer. Genom att 

ladda det negativt blir det i SKAM även ett sätt att positionera Isak själv som heterosexuell då 

han visar att han inte identifierar sig med killen han uppfattar som feminin och därför 

homosexuell. Att försöka bevisa sin egen heterosexualitet inför andra var något flera 

informanter identifierade sig med, bland annat Veronika som uppgav att hon, likt Isak, 

försökt framstå både för andra och sig själv som heterosexuell genom att dejta någon av 

motsatt kön. 

Att inte komma ut och hålla sig kvar inom vad Sedgwick kallar för ”closetedness” blir ett sätt 

för icke-heterosexuella att dölja sin egna sexuella läggning för sig själva och de kan även 

anstränga sig för att passera som något de inte är genom att anamma omgivningens attityder. 

Genom att exempelvis uttrycka sexuellt begär till motsatt kön kan de försöka passera som 

heterosexuella. SKAM visar detta genom att Isak tvingar sig själv att visa uppskattning för 

Emma, först för att försäkra sina vänner om hans heterosexuella identitet och sedan i ett 

försök att övertala sig själv att han inte är homosexuell. Isak försöker tvinga in sig själv i vad 

det heteronormativa samhället ser som en begriplig genuskategori, vilket leder till stor ångest 

för honom själv då han inte identifierar sig med den normativa uppfattningen av kön, där han 
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förväntas ha ett heterosexuellt begär. Detta var ett av flera moment som ger Isak ångest under 

säsongens gång och informanterna fann många identifikationsmöjligheter i hur säsong tre 

visar vägen till att bli säker i sig själv och kunna dela med sig av sin icke-heterosexuella 

identitet: 

Veronika: Det känns realistiskt att inkludera alla de här ångestmomenten. 

Mikael: Ja, och det är så bra att de kan lyckas få med ångest kring det (att komma ut) men att de 

ändå kan visa det i en överlag positiv bild. Det är det jag känner igen mig mest i. [...] Det är väl 

det, att det kan finnas jättemycket inre konflikter som en gör till en större grej än vad de antagligen 

egentligen är. (Grupp 4) 

Även om processen att komma ut kan vara fylld med ångest, och även fortsatt fylld med 

ångest och problematik efter att en har kommit ut, talade ändå alla informanterna om vikten 

av att Isaks komma ut process skulle få landa i något som inte längre innehöll ångest och 

problematik. Det var något de själva kände igen sig i och även ville identifiera sig med, vilket 

gör att de ser delvis hur SKAM visar heterosexuella personers rektioner till att någon kommer 

ut som normbrytande då det bryter mot de dominerande representationerna av icke-

heterosexuella komma ut historier i medier. Isaks olika moment innan han slutligen börjar 

känna sig bekväm var något som respondenterna kunde förstå och identifiera sig med, 

speciellt den ångest många känner inför att behöva komma ut och fann att SKAM jobbat väl 

med att bygga upp hur ångesten kring ens sexuella identitet skapas och förstärks i ett 

heteronormativt samhälle. 

Istället för att karaktärerna runt Isak skulle reagera med homofobi när han kommer ut är det 

istället han själv som tampas med internaliserad homofobi. Även om de alla tyckte att vissa 

av kamraternas reaktioner gick emot den verklighetstrogna känslan, exempelvis att Madhi 

och Magnus direkt börjar diskutera huruvida Isak är bisexuell eller pansexuell, så beskrev alla 

respondenter att det kändes positivt. Det var skönt och tryggt att se hur väl Isak behandlades 

av alla runt omkring honom. Precis som i Gomillion och Giulianos studie kan de icke-

heterosexuella representationerna ge informanterna en typ av tröst (Gomillion & Giuliano 

2011 s. 344). Respondenterna i deras studie påpekade hur förebilder i medier kan förutom att 

ge stolthet och inspiration influera deras identitetsutvecklingar och speciellt deras komma ut 

processer, någonting som blir en tydlig likhet i hur min studies deltagare pratar om Isak. De 

upplever hans komma ut situationer som sköna att se, något de vill identifiera sig med. 

Istället för att Isak låses fast i en offerroll när han kommer ut, något de upplevde från det de 

vanligtvis såg i medier, blev reaktionerna i SKAM knappt några alls. Isak förlorar exempelvis 
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inga vänner utan blir direkt accepterad och behandlad precis som innan, förutom att vännerna 

nu frågar om Even istället för att pressa honom på detaljer om tjejer. Att visa reaktionerna på 

någon som kommer ut på detta sätt beskrev Gabriella som väldigt bra och tyckte var en 

uppmaning för personer som själva inte är icke-heterosexuella: 

Gabriella: Men det är väl jättebra för straighta personer att se hur man kan hantera det här, i fall 

någon kommer ut till dig som står dig nära. Så ja, det är ett jättebra exempel. Vi vet ju att det gick 

bra, jag som queer-person tyckte det här var jättebra. Det var väldigt skönt att se. (Grupp 1) 

Hammarén och Johansson argumenterar att medier i stor utsträckning speglar de 

maktmönster som existerar i ett samhälle, men att det samtidigt också kan finnas en frihet att 

bryta mot det generella och normativa (Hammarén & Johansson 2009, s. 59). Alla 

respondenter har tidigare hyllat serien för hur verklighetstrogen den känns och de menar då 

att den exempelvis skickligt speglar just de olika maktmönster som finns i samhället runt 

dem, så som tankar kring stereotypiskt homosexuella män som Eskild. Många informanter 

har bra erfarenheter av att komma ut, att det vart så odramatiskt när de väl kommer ut som 

det är för Isak. De är dock alla väl medvetna om att det finns många andra erfarenheter som 

inte är lika positiva, även om de inte behöver vara lika dramatiska som de representationer de 

finner i medier. Detta visar en dubbelhet i identifikationsprocessen för deltagarna. Att serien 

upplevs som upplevs som realistisk, alltså vad informanterna själva har upplevt och har för 

förväntningar på livet, gör den lättare att identifiera sig med, men samtidigt finns det 

orealistiska element som gör att deltagarna vill identifiera sig med den. Genom att det 

informanterna ser som realistiskt kombineras med något de finner orealistiskt men ändå 

positivt skapas enligt dem en grund för vad som kan komma att bli realistiskt. Julie uppger 

exempelvis i intervjun att SKAMs realistiska uppbyggnad blir till en positiv grund för den 

odramatiska reaktionen Isak möter från vänner och familj: 

Julie: Det jag tycker är mest positivt med det är, eftersom de har satt upp serien som så 

verklighetstrogen, att det nästan blir en uppmaning till queera att det är okej att komma ut, du 

kommer bli behandlad bra. Sen blir det ju lite overkligt i och med... ja, men har de aldrig träffat en 

queer karaktär innan det här? 

Gabriella: Det känns ju som det! 

Fanny: De bor i Oslo...? 

Julie: Samtidigt så blir det en positiv grej. Både för Isak när han väl har accepterat sig själv och  

bemötandet av alla andra som han får är positivt för att visa att bilden en har fått av media sedan 

tidigare; du blir nedslagen, mordhotad och allt det där... Det behöver inte hända, det finns ett bra 
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scenario om du kommer ut också, du behöver inte bli utslängd utav dina föräldrar... alla de här 

scenarierna som i media används för att skapa drama och få en story. Det tycker jag är väldigt bra 

med det bemötandet han får. (Grupp 1) 

Då serien jobbat med att berätta historier som känns nära och trovärdiga, genom att 

exempelvis visa den ångest många känner inför att komma ut och vad den kan bottna i, 

upplever informanterna att reaktionerna till att Isak kommer ut blir en slags uppmaning, 

oavsett egen sexuell identitet. Serien visar något positivt för icke-heterosexuella att identifiera 

sig med, något som kan hjälpa deras identitetsprocess. Informanterna beskriver alla 

reaktionerna Isaks familj och vänner har till att Isak kommer ut med ord så som ”fint” och att 

det känns ”bra” att se. Många uttrycker även hur det är ett viktigt budskap: 

Mikael: Och det känns som att... Nu är ju vi äldre än vad den tänkta målpubliken är, men att det 

känns som att det är ett sådant viktigt budskap till en yngre icke-heteropublik, att du kan komma ut 

och det kan gå jättebra. Det kan vara så att du tror att dina föräldrar kommer hata dig för att det är 

allt du har sett på media men att det kan gå bra ändå. Det är bra. (Grupp 4) 

Även om många av informanterna var äldre än SKAMs tänka målpublik och karaktärerna i 

serien så fann de själva möjligheter till identifikation i seriens icke-heterosexuella narrativ 

och kunde se reaktionerna till att Isak kommer ut som en uppmaning om vilka reaktioner de 

själva hade önskat att möta när de själva kom ut. De ser det som ett bra sätt att visa icke-

heterosexuella hur bra det kan gå att äntligen komma ut och även hur folk i deras omgivning 

kan bemöta människor som väljer att berätta om sin sexuella identitet. SKAM utmanar här 

dominerande representationer om att komma ut och kan således förändra de ramar för icke-

heterosexuella liv som medier visar genom att en annan berättelse får synas, en historia som 

ifrågasätter de sociala hierarkier som finns i samhällen och hur människor förväntas ta plats 

inom dessa narrativ. Genom alternativa berättelser så som Isaks, som bryter mot de 

dominerande representationer som finns i medier, kan människor förändra hur det är möjligt 

att tänka, känna och agera i det egna livet såväl som i samhället i stort. SKAMs 

representationer av hur folk reagerar på att någon kommer ut som icke-heterosexuell 

uppleves därför som normbrytande enligt informanterna då det ger alternativa 

representationer som kan ifrågasätta de sociala hierarkier som finns i samhället. 

5.3 Olika uttryck för homofobi 

Våld och hot om våld fanns närvarande i alla samtal om hur icke-heterosexuella 

representationer i medier såg ut, alla deltagare beskrev hur praktiker så som misshandel och 
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trakasserier var ständigt förekommande i de icke-heterosexuella narrativen. SKAMs avsaknad 

av fysiskt våld var något som samtliga grupper uppmärksammade. Även om de inte kunde 

slappna av på grund av sina tidigare erfarenheter vilket gjorde att de väntade sig både våld 

och dödsfall så gillade de den mer subtila homofobin som serien förmedlar. Våld och hot blir 

ett sätt att upprätthålla den heteronormativa ordningen då icke-heterosexuella människor 

skräms tillbaka in i den så kallade garderoben. Trots avsaknaden av mer uppenbara hot fann 

ingen av informanterna det konstigt att Isak ändå kände en rädsla för att komma ut utan de 

kunde snarare känna igen sig i den:  

Christoffer: Tycker ni en kan förstå det, varför han tycker det är så jobbigt? Vart hans egen 

homofobi kommer ifrån? 

Veronika: Absolut. Det är ju någonting en själv blir matad med. […] 

Mikael: Jag tycker att det känns konstigt att som icke-hetero att inte förstå vart det kommer ifrån. 

Oavsett om en har det själv eller känner igen sig i det så känns det... det är en ganska naturlig del 

av att växa upp i ett samhälle där heteronormen är stark. Även om en inte uttryckligen har fått stå 

ut med homofobi så är det ändå alla småsaker som upprätthåller att det är något med sättet som jag 

känner som inte är normalt och det är någonting som de flesta tycker är jobbigt. (Grupp 4) 

Precis som Veronika och Mikael beskriver det så genomsyras samhället och relationer av 

genusnormer som ger riktlinjer för hur det ska organiseras och regleras materiellt och 

diskursivt (Butler 2007, s. 69). Detta sker genom en rad meningsskapande processer. Mikael 

pekar ut att dessa processer kan vara mycket mer än misshandel och faktiska hot om våld. 

Veronika och Ian beskriver hur homofobi kan visa sig som negativa känslor inför, attityder 

till och beteenden riktade mot homosexuella personer. Således ges olika kroppar olika 

rättigheter och möjligheter beroende på hur människor uttrycker och lever kön, vem de begär 

och hur de organiserar sitt liv. Normer för kön och sexualitet samspelar också alltid med 

andra skillnadsskapande kategorier så som exempelvis ras och klass, eftersom identiteter 

alltid är sammansatta och multipla. Vilka kroppar och praktiker som faller inom och utanför 

gränserna är alltid socialt och kulturellt betingat och ett resultat av aktiva processer. SKAM 

visar genom alla tre säsonger olika budskap som ges när män utsätter andra män för 

homofobiska hatbrott. I Isaks fall är det inte fysiskt våld, utan det handlar mer om verbala 

tillsägningar och attityder. Informanterna kan i SKAM identifiera sig med hur serien visar upp 

heteronormativa ramverk och vad som händer om de inte följs. Alla grupperna uttryckte 

uppskattning för att serien just lagt mer krut på det subtila och även vad det ofta leder till, 
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internaliserad homofobi. Någonting många kände igen sig i och tyckte att serien behandlat 

väl: 

Lily: […] väldigt få personer tror jag i detta extremt heteronormativa samhälle växer upp och 

känner att det är asnice och lätt att vara den jag är i min queerhet. Så jag tror att det är vanligt i en 

komma ut process att behöva ta sig igenom sin egen, både den internaliserade och externa 

homofobin, för att hitta fram. […] (Grupp 3) 

Oavsett personers egna åsikter vet nästan alla idag att homosexuella begär och utövande, och 

även könsuttryck baserade på dem, är allmänt sedda som mindre värda än heterosexualitet i 

många kulturer. Stina Sundberg på pekar att många icke-heterosexuella själva kan ha väldigt 

fördömande mot homosexuella, rent utsagt homofobiska (Sundberg 2011, s. 201f). Hon 

menar att det går att bearbeta sin homofobi, men att allt förmånga sedan förtränger den 

homofobi de själva en gång hyste. Enligt henne är det synd, eftersom människor då inte ser 

att förändring faktiskt är möjlig både för individer och för organisationer. Genom att ha med 

Isaks egen homofobi, både när det kommer till hans egna känslor och förakt mot hur 

homosexuella uttrycker sig, visar SKAM en del av många icke-heterosexuellas väg till att 

hitta sina egna identiteter: 

Fanny: [...] det var en stor grej, för det är fortfarande en stor grej för Isak att komma ut. För han är 

lite så här ”nej, jag är, jag är inte en sån...jag är inte en sån gay”. Och från säsong ett så är det en 

pågående process, det finns ett narrativ runt att han tycker att det är jobbigt. Han tycker det är 

jobbigt men ingen annan gör det och det var skönt, men att de ändå behåller just det här att han 

tycker att det är jobbigt. Det finns ju folk som är ganska selfembracing och kanske inte har några 

problem med att komma ut, men jag tror att det var viktigt att han fick ha det här inre motståndet.  

Julie: Jag tycker de visar det på ett väldigt bra sätt också, att det är han som har problem med det. 

Det är han som tycker det är jobbigt, att berätta för folk. Eller att han fortsätter förneka det när folk 

börjar veta för han vill inte, han kan inte riktigt acceptera det. Medan de andra tycker ”ja, men 

hallå, det är ingen grej.” 

Gabriella: De var ju väldigt chill med det. 

Julie: Men det hjälper inte honom jättemycket, för han tycker att det blir en stor grej. 

Gabriella: Ja, precis. Det är en del av hans identitet och det är det han håller på att jobba med. 

Identitetsprocessen visar de väldigt bra, men just att hans omgivning är så himla chill med det är 

superskönt att se. (Grupp 1) 

Informanterna uppskattar att det visas hur Isak själv inte kan identifiera sig med vissa typer 

av icke-heterosexuella representationer och hur denna ovilja till identifikation påverkar hans 
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förståelse av hans egen identitet, som han då behöver jobba med eftersom han inte kan ta till 

sig sitt eget icke-heterosexuella begär. Samhällets representationer av den som bryter mot 

genusnormer stämmer inte överens med Isaks egen identitet vilket gör att han inte tillåter sig 

själv att utforska och bejaka den delen av sin identitet. Isak visar hur kulturens meningar 

reglerar och organiserar människors beteenden genom att de anger det sociala livets regler, 

seder och ideal, ideal han inte kan följa (Hall 2013a, s. xvx). Genom att människors 

identitetsprocesser uppmärksammas i SKAM blir det även tydligt hur dessa processer kan 

fungera som vad Butler beskrev som kritiska resurser i kampen för att omformulera de 

väsentliga villkoren för symbolisk legitimitet och begriplighet (Butler 1993, s. 3). Säsong tre 

visar villkor för kroppar som Isak uppfattar som legitima och begripliga, och vad som händer 

inom honom när han inte är en del av dem. Den ångest och ensamhet som kan upplevas, just 

för att det som upplevs som norm inte passar, var något informanterna identifierade sig med: 

Saga: Jag tror alla här kan relatera, när en upptäcker att oj, jag är inte som alla andra, nu måste jag 

hantera det på något vis. Alltså den grejen är jobbig oavsett. Nu är det en jobbig grej här som gör 

att jag är annorlunda från de andra, och det är ingen annan som är på det sättet heller. Det är jag 

som är ensam med det här. Det är väl den grejen som ger den reaktionen. (Grupp 2) 

Det normbrytande sexuella begäret blir något som behöver hanteras och den upplevda 

ensamheten kan göra att den sexuella identiteten leder till en internaliserad homofobi. 

Tillsammans med den externa bristande tillgången till makt, resurser och privilegier, kan 

således medlemmar i minoriteter uppleva också internt förtryck. Detta fenomen uppstår ofta 

när personer från utsatta grupper får stereotyper och negativa bilder om sin grupp och vänder 

negativiteten inåt (Holtzman m fl 2014, s. 22). Genom exempelvis medier anges det sociala 

livets regler, seder och ideal som publiken mottager och tolkar. Utifrån tolkningarna skapas 

det en symbolisk gräns mellan ”det normala” och ”det avvikande”, vad som ”tillhör” och vad 

som inte gör det. Veronika beskriver hur hon tycker den internaliserade homofobin var ett av 

de viktigaste teman som kom fram med Isaks säsong, även om den starka identifikationen 

med den gjorde det obekvämt. Hon uttryckte själv homofobi när hon var yngre, vilket då 

skulle stärka hennes position som heterosexuell både utåt och för henne själv. Internaliserat 

förtryck är aldrig frivilligt utan snarare ett resultat av att gruppen mottager och tror på samma 

felaktiga information som förmedlas till medlemmar i den privilegierade gruppen, någonting 

deltagarna i grupp ett resonerade kring när det kommer till Isaks egna homofobi: 

Gabriella: [...] Han har säkert fått jättemycket fördomar från medier. För att när han pratar med 

Eskild, så här ”men jag är inte som du.” Då menar han att vara flamboyant, väldigt väldigt gay. 
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Julie: ”Jeg er inte gay-gay.”  

Gabriella: Nej men precis! För sådan är han inte och det kan han inte identifiera sig med.  

Julie: Det är återigen det här, vad finns det för icke-straighta karaktärer i medier idag? Det är den 

stereotypiska, flamboyanta gay-karaktären. Identifierar en sig inte som en sån, vad har du för 

alternativ? Jo, det är straighta karaktärer. (Grupp 1) 

Enligt informanterna visar SKAM hur kulturella produkter som konsumeras dagligen bidrar 

till formandet av människors känslor, attityder och livsstilar, vilket överensstämmer med 

Stuart Halls teorier kring hur kultur är en process där betydelser skapas och förmedlas (Hall 

2013a, s. xvx). Isak visar hur dessa betydelser ger människor en känsla av vilka de är, och 

vilka de inte är. Hur Isak uppfattar sin identitet speglar inte bara hur han uppfattar sig själv, 

utan också hur han uppfattar sin omgivning genom hur han identifierar sig och förhåller sig 

till andra. Kama belyser likt informanterna hur homosexuella mäns osynlighet i medier ger 

dem bara en handfull representationer av människor som dem som de kan identifiera sig med 

och anamma beteendemönster efter (Kama 2002, s. 206). Hans informanter uppgav att det 

leder till att de inte bara känner sig exkluderade, nedtystade och förnekade, utan det kan även 

skapa ångest över att benämna sig själv som homosexuell. Representationer kan således både 

öppna upp och begränsa hur människor utvecklar sina egna identiteter genom hur och vilka 

sexualiteter och könsuttryck som visas. Dessa visuella symboler kan både avspegla levda 

erfarenheter och även visa vad människor tolkar som möjligt att erfara själva. Den interna 

homofobin och osäkerheten kring att behöva komma ut kan därför grunda sig i en ovilja att 

identifiera sig med de fasta identitetspositioner som samhället erbjuder, någonting samtliga 

grupper tyckte att SKAM visade: 

Alex: De visar i serien att han har inga sådana förebilder, den enda förebilden han har är Eskild-  

James: Och det är därför han inte kan ta den identiteten själv! Damn. I just had a moment. 

Alex: Där tror jag att han reagerar jättemycket. Jag tror att människor som ser Eskild som inte är 

queer eller icke-straight, de kan nog inte relatera till Eskild på någon nivå överhuvudtaget så de 

ignorerar Eskild och bara, ja Eskild är som han är. Men Isak förstår själv att han tycker också om 

killar men han vill inte vara den där och då blir det världens konflikt inom honom. (Grupp 2) 

Isak har här haft samma problem som informanterna själva upplevt med icke-heterosexuella 

representationer, han kan eller vill inte identifiera sig med det icke-heterosexuella som finns 

runt honom. Tillskillnad från informanterna som disidentifierar sig med de representationer 

de tar del av sker en dominerande-hegemonisk kodning. Även om Isak inte vill identifiera sig 

med medietexters icke-heterosexuella representationer tar han innehållet fullständigt rakt av 
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och avkodar meddelandet så likt som det har kodats, utan att utmana och förhandla de 

diskurser som konstruerar meddelandet, vilket stämmer överens med Halls önskvärda läsning 

av medietexter (Hall 1980, s. 136). Isaks uppfattning om homosexuella mäns identitet är 

formad av stereotypa representationer och eftersom han inte förhandlar kring medietextens 

representationer tror han att han, vare sig han vill eller inte, kommer blir infogad i denna 

stereotypa kategori. Han brottas med dessa stereotyper, internaliserar bilden av den identitet 

de skapar, och integrerar denna ”sanning” och ”kunskap” om sig själv. Eftersom den sociala 

definitionen inte passar och inte är något han vill identifiera sig med uppstår det en dissonans 

och en stark motidentifikation, som i sin tur kan leda till internaliserad homofobi.  

Butler menar att en queer syn på kön, sexualitet och identitet innebär att identiteter förstås 

som komplext sammansatta och föränderliga (Butler 2007). Sociala och individuella 

identiteter förstås som skapade i dialog med det som anses möjligt, önskvärt och begripligt i 

en viss samhällskontext. Till exempel innebär det att samtida diskurser om sexualitet formar 

individers tolkningar av egna begär, sexuella praktiker och livsval. Det innebär att makt och 

kunskap förstås som tätt sammanvävda fenomen och att sannhet och verklighet skapas genom 

diskurser innanför rådande maktordning. SKAM visar med Isaks komma ut process hur de 

identiteskategorier samhället ger genom exempelvis medier kan påverka människors egna 

identitetsprocesser genom identifikation och motidentifikation, någonting informanterna 

identifierade sig med. 

Informanterna uttryckte en uppskattning för SKAMs sätt att visa hur heteronormen skapas och 

upprätthålls i förhållande till en stor mängd olika typer av praktiker och värderingar. Förutom 

möjligheten att känna igen sig i praktikerna och således identifiera sig med vad Isak går 

igenom så visar det även för en heterosexuell publik hur fler processer än våld och hot om 

våld upprätthåller heteronormativitet. De som anses vara eller göra fel enligt normen tvingas 

exempelvis försvara och förklara sina ”andra sätt” att vara och leva, någonting som SKAM 

kontinuerligt visar genom Isak under seriens tre säsonger: 

Ian: Män är som små poliser för varandra när det kommer till homofobi. Till exempel Elias och 

Jonas i säsong ett, ”ah men du är gay” och Isak bara ”varför säger alla att jag är gay?” Eller ”du 

lyssnar bara på homselåtar.” I det så är ju ordet gay negativt laddat. (Grupp 5) 

Eva Tiby menar att budskap som är negativt laddade vad det gäller icke-heterosexuella 

identiteter och upprätthåller heteronormativitet gäller ofta genusgestaltning (Tiby 2011, s. 

55). Elias tycker i Ians exempel att Isak inte lever upp till de hegemoniska maskuliniteterna. 
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Isak är inte tillräckligt ”manlig”. Dessutom tycker Elias att han har rätt att tycka och uttrycka 

sig om detta. Från säsong ett kommer det pikar när Isak hotar att gå utanför de 

heteronormativa ramarna som han förväntas följa, exempelvis när han lyssnar på fel musik 

och tvekar inför fester där det kan finnas chans till att ”hooka” med tjejer (SKAM 2015 & 

SKAM 2016b). Ian belyser hur detta leder till internaliserad homofobi som faktiskt får Isak 

att ändra vilken musik han pratar om från säsong ett till säsong tre, just för att han fått 

kommentarer om hur hans musiksmak inte är manlig nog: 

Ian: [...] Den internaliserade homofobin är så himla tydlig, om en bara tittar på i säsong ett, när 

Jonas säger ”you only know gay songs”, och sen säger Isak själv i säsong tre: ”det är sådan musik 

en lyssnar på när en går runt och känner sig tuff.” Jag bara ah...! För sådana små kommentarer är 

så viktiga. (Grupp 5) 

Ians exempel visar hur Isak gått från att öppet prata om en sorts musik till en annan, en som 

inte får honom att framstå som mindre manlig och således homosexuell. Enligt Sedgwick 

presenteras kategorierna heterosexuell och homosexuell ofta som ett binärt motsatspar där 

termen homosexuell underordnas termen heterosexuell, vilket betyder att heterosexuella män 

får en hierarkisk överordning över homosexuella män (Sedgwick, 1990 s. 9f). Ifall 

homosexuella män istället inte är öppna med sina sexuella läggningar och använder sig av 

garderobens performativa tystnad kan de passera som heterosexuella män och på så vis få 

fördelar. Detta medför att dessa homosexuella får anpassa sig till den heterosexuellas ideal. 

Denna motsägelse som uppstår inom det manliga homosexuella begäret påverkar identiteten, 

både negativt inombords och i relation till andra. Genom olika budskap får Isak veta att han 

upplevs som mindre maskulin än vad som förväntas av honom och under seriens gång får 

tittarna se hur han anpassar sig för att passera som heterosexuell. Dessa ”små”, vardagliga 

trakasserier upplever informanterna som vanligt förekommande, speciellt mellan killar. 

Charlie lyfte fram att det just är någonting hen känner igen från sin egen skolmiljö: 

Charlie: Det är mycket så i samhället också. Jag går i sista året i gymnasiet nu och en märker att 

sådana kommentarer kommer. (Grupp 2) 

Informanterna uppmärksammar hur dessa vardagliga trakasserier som tillsammans med mer 

subtila uttryck normaliserar och bygger en grund för grövre sätt att upprätthålla 

heteronormativitet. De verbala trakasserierna kan bli fler och starkare om de får ses som 

ofarliga och normaliserade. Kevin Kumashiro argumenterar för att det inte räcker att 

undervisa om att orättvisor finns, så som exempelvis de dominerande representationerna av 
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icke-heterosexualitet gör (Kumashiro 2002, s. 47). Han anser att det är viktigt att visa hur 

normer skapas som del av oss själva i vardagslivet (s. 42). Genom att SKAM inte visar 

misshandel och dödsfall läggs istället tid och fokus på en annan typ av homofobi och 

informanternas berättelser talar om hur detta fokus kan ge en förståelse för de faktiska 

konsekvenser som dessa tillsynes oskyldiga uttalanden har.  

Kumashiro menar att för att skapa positiv förändring för minoriteter så måste det skapas 

medvetenhet om de maktstrukturer som skapar förtryck, inte för, men tillsammans med den 

förtryckta (Kumashiro 2002, s. 45). Precis som informanterna beskriver det så läggs 

vanligtvis stor vikt vid strukturens effekt på individen, vilket riskerar att individen först görs 

till den Andre och samtidigt låses den Andre till en statisk offerroll (s. 47). Genom de subtila 

budskapen SKAM visar kan det belysas hur makt skapas och upprätthålls som del av all social 

praktik. Makten finns inte enbart ”där ute” i samhället, utan skapas aktivt genom olika 

praktiker och meningsprocesser. Genom att ifrågasätta hegemoniska narrativ och komma 

med alternativa berättelser om olika fenomen kan normativa kunskapanden brytas. SKAM 

upplevs av respondenterna som en alternativ berättelse som lyfter fram ett verklighetstroget 

narrativ om att som icke-heterosexuell handskas med heteronormativitet i mer subtila former.  

Ett annat uttryck för homofobi i SKAM som informanterna lyfte fram var hur först Eskild och 

sedan Isak och Evens relation objektifieras av heterosexuella tjejer, varav de tyckte att 

objektifieringen av förhållandet inte hanterats väl av serien. Efter att Isak och Even gjort sitt 

förhållande officiellt och offentligt stöter Isak på reaktioner som informanterna själva var mer 

kritiska emot. I säsong tres sista avsnitt kommer en grupp tjejer som alla innan har setts som 

åtråvärda av Isaks heterosexuella vänner fram till Isak när han samtalar med sina 

killkompisar på skolgården (SKAM 2016b). Från att aldrig ha talat med honom förut 

uttrycker nu tjejerna att de gillar att Isak är tillsammans med Even, då det enligt dem är 

gulligt med två killar som är tillsammans, och att han är välkommen att festa tillsammans 

med dem och de andra i dansgruppen, något respondenterna reagerade på: 

Erica: [...] Just det här att han blir populär bland alla tjejer är för att alla tjejer vill ha en 

bögkompis. Det är därför de kommer fram. Det är ju så här... Det är bättre än att alla ska gå åt 

andra hållet och inte vilja vara med honom alls men en blir också så här... jaja... 

Lily: Det kanske ändå är ett bättre sätt, om en nu ändå tänker på att det är fiktion så satt säga, att ta 

upp heteronormativitet och det här med att bli någon som faller utanför ramarna, än att det ska bli 

så en blir spottad på eller vad fan som helst. Det är fortfarande ett sätt att visa att nu blev jag en 
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underlig person. Det känns skönare att se den typen, även om det fortfarande är lite weird och 

obekvämt så är det en bättre obekvämhet än att folk typ ska spöa honom utanför toan. (Grupp 3) 

I scenen fetisheras Isak, han förvandlas till ett objekt. Enligt Stuart Hall så innebär fetishism 

en förkastning (Stuart Hall 2013b, s. 257f). Förkastningen är en strategi genom vilken en 

stark fascination eller begär kan både hänges åt samtidigt som de nekas. Genom fetishering 

kan även det som har blivit sett som tabu ändå lyckas att hitta en förskjuten form av 

representation, det som uppges vara annorlunda är samtidigt exotiskt. Informanterna 

uppskattar reaktionen över våld och hot om våld, samt finner den mer verklighetstrogen, men 

de tycker ändå att SKAM borde gett scenen som nämnts innan mer utrymme: 

Ian: För queer communityt blev det en call out, men inte för the straights. 

Christoffer: Så den scenen var lite för subtil? 

Nathalie: Ja, om en inte har varit med om det så förstår en kanske inte vad scenen problematiserar. 

De flesta kanske gör det men en ska inte säga alla.  

Ian: Om en inte är i situationen så kan en inte se att den är skadlig. Utan en bara ”men det är 

faktiskt bara en komplimang!”  

Nathalie: Fast det är inte det. (Grupp 5) 

Nathalie och Ian påpekar hur fetishering av icke-heterosexuella kan uppfattas som en 

komplimang från de som ingår i normen, trots att det sker objektifiering och 

toleransutövande. Scenen mellan Isak och ”dansechicksen” är väldigt kort och informanterna 

belyser alla hur fokus kan hamna på Isaks nya status som häftig istället för att han och hans 

relation görs till något exotiskt, något annorlunda. Toleransen som utövas sänder även ett 

budskap om Isaks heterosexuella vänner, både de och tjejerna som normpersoner får 

möjlighet att känna sig duktiga. Isaks vänner belönas genom Isaks icke-heterosexuella 

identitet och även om Isak tackar nej till att festa med de populära tjejerna tycker inte 

respondenterna att scenen skötts bra då kompisarnas snopna reaktioner ger en mer komisk 

känsla:  

Charlie: Det känns som de har en stereotyp som de förväntar sig att Isak ska vara... alltså gay 

kompisen man kan gå och shoppa med, men han är ju inte riktigt så. 

James: Nej, precis. Att de flesta reaktioner som han får av tjejer i samma ålder är så här ”åh det är 

så gulligt med två killar som är tillsammans!” är ju en stereotyp i sig, att tjejer tycker det. Men jag 

hoppas att personer, icke-queera personer, kan titta på det här och bara fan vad respektlöst 

egentligen att säga att jag respekterar bara dig för jag tycker din relation är söt. Inte för att du är en 

trevlig person. (till Alex) Vad sitter du och dömer för? 
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Alex: Jag tror inte det kommer gå fram till dem. De kommer bara ”ah that’s funny!” 

James: Det är det som är problemet... [...] (Grupp 2) 

Scenen mellan Isaks kompisar och de så kallade dansechicksen kan uppfattas som komisk 

och uppmuntrande då killgänget blir inbjuden till att festa med de populära tjejerna, nu när de 

fått reda på att Isak är tillsammans med Even, men Isak tackar nej och säger åt sina vänner att 

det är dags att de lär sig skaffa tjejer själva. Skrapar en lite på ytan kommer dock en annan 

nyans fram. Informanterna upplevde att SKAM försökte visa hur fetisherat icke-

heterosexualitet är, istället för att det behandlas som enbart en annan sexuell identitet, dock 

fann de att vad de tolkat som scenens budskap lätt kan ha förlorats i komik och inte förklaras 

mer djupgående, något de alla önskat se. Detta visar att även om det fanns olika teman och 

scener som informanterna var mycket positiva till och fann normbrytande i hur de fick 

berättas så var det också teman, så som vem som får utrymme att visas som icke-

heterosexuell, och scener likt den mellan Isak och dansechicksen som deltagarna var mer 

kritiska emot. 

6. Slutdiskussion 

I det första analystemat kallat ”Icke-heterosexuella ramverk” diskuterar jag med hjälp av 

Crenshaw och Butler de normer som finns för icke-heterosexuella representationer i medier. 

Systematiska och sociala orättvisor sker på multidimensionella nivåer och eftersom vithet och 

medelklass utgör normer i västvärlden problematiseras sällan dessa aspekter. SKAM visar upp 

en norm av det icke-heterosexuella subjektet som vit, cis och övremedelklass. Informanternas 

envisa disidentifikation med dessa reglerande, vita medelklass normer som sexuell skillnad är 

materialiserad genom kan dock hjälpa till att omformulera den politiska kampen genom att 

disidentifikationen kan rekonceptualisera vilka kroppar som uppfattas som viktiga. I 

analystemat framkommer det även att det inte är snäva, stereotypiska representationer som är 

problematiska i sig utan hur de används. Hall och Pickerings tankar om hur stereotyper 

används för att skapa en uppdelning mellan sexuella skillnader, en symbolisk gräns mellan 

”det normala” och ”det avvikande” blir tydlig i hur dominerande representationer av icke-

heterosexuella ser ut. I SKAM används en karaktär med stereotypisk utformning för att visa 

hur socialt konstruerade kategorier får olika värderingar och villkor i det västerländska 

samhället. Genom hans karaktär och det utrymme han får i säsong tre uppmärksammas 

skillnader i fråga om tillgång till makt och resurser mellan olika kategorier av människor på 

ett normbrytande sätt. 
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Det andra analystemat, ”Problematiska relationer och komma ut historier”, handlar till stor 

del om vilka slags representationer som studiens deltagare kan och vill identifiera sig med. 

Dominerande representationer av icke-heterosexualitet visar hur de tre kategorierna kön, 

genus och begär kan användas i specifika maktutövningar. Representationer kan hjälpa till att 

upprätthålla kulturella lagar, vilka Butler menar fastställer och reglerar sexualitetens form och 

innebörd, där de som inte följer normer för kulturell genusbegriplighet ses som onormala och 

utanför samhället. Icke-heterosexuella representationer visar upp liv och komma ut historier 

som är fyllda med problematik, något informanterna inte vill identifiera sig med då det skapar 

en negativ bild av deras sexuella identiteter. SKAMs fokus ligger istället på Isaks egna oro 

och hur oproblematiskt det blir när han kommer ut, samt hur hans och Evens förhållande är 

som alla andra förhållanden i serien, förutom det sexuella objetvalet. Garderobens 

performativa tystnad visas upp och stämmer väl överens med Sedgwicks teorier om 

garderobens dubbelhet. Identifikationen blir stark med hur Isak lever dolt och öppet beroende 

på situation och hur ”closetedness” används för att dölja den icke-heterosexuella läggningen. 

Garderobens strukturerade förtryck känns igen via den samtida uteslutningen och 

underordningen av icke-heterosexualitet. Vad som uppfattas som ”verklighetstroget” gör att 

informanterna lättare kan hitta identfikationer närmare sina egna liv och även de 

förväntningar de har på livet utifrån sina positioneringar, vilket gör att de identifierar sig med 

seriens representationer. De reaktioner Isak får när han kommer ut för olika människor ses 

däremot som orealistiska men positivt normbrytande. Representationerna kan förändra de 

ramar för icke-heterosexuella liv som medier visar genom att en annan berättelse får synas, 

en historia som ifrågasätter de sociala hierarkier som finns i samhällen och hur människor 

förväntas ta plats inom dessa narrativ.  

Det sista analystemat kallat ”Olika uttryck för homofobi” diskuterar heteronormativitet och 

dess konsekvenser framförallt med hjälp av Butler, Muñoz och Hall. SKAM visar genom mer 

subtila budskap hur samhället genomsyras av genusnormer som ger riktlinjer för hur det ska 

organiseras materiellt och diskursivt. När fokus läggs på mer vardagliga former av 

trakasserier kan det uppmärksammas hur makt skapas och upprätthålls i all social praktik. Det 

blir ett normbrytande sätt att visa andra former av dessa olika meningsprocesser, samt 

representationer av heteronormativitet som informanterna identifierar sig med. Ett resultat av 

dessa reglerande genusnormer visas genom säsong tre i form av internaliserad homofobi. Isak 

visar vad som kan ske när icke-heterosexuella subjekt inte disidentifierar sig, utan tar emot 

dominerande-hegemoniska representationer utan att förhandla kring de diskurser som 



Sida 52 av 62 
 

representationerna konstrueras av. Då representationerna av dem som bryter mot 

genusnormer inte stämmer överens med Isaks egen identitet uppstår det en dissonans som 

leder till internaliserad homofobi. Informanterna identifierade sig med processen att våga 

börja utforska och bejaka den egna identiteten, att börja se och således utmana hur kultur 

reglerar och organiserar det sociala livets regler. Ett annat uttryck för homofobi som istället 

kritiseras för hur det hanteras i SKAM är fetishering av icke-heterosexuella. Enligt 

informanterna uppmärksammas det inte tillräckligt hur fetishering är en toleransutöving som 

innebär att stark fascination kan både hänges åt samtidigt som de nekas. Isak och Even 

objektifieras i scenen, vilket skapar ett andrafierande där normpersonerna har möjlighet att 

utöva tolerans i form av acceptans. 

Denna studies syfte var att ta reda på hur en publik som identifierar sig som icke-

heterosexuell tagit emot och förhandlar kring icke-heterosexuella representationer i den 

norska tv-serien SKAM med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. Deltagarnas 

berättelser visar behovet av att få se vad som uppfattas som delar av deras egna 

intersektionella identiteter i medier och inte stereotyper. SKAMs ”verklighetstrogna” 

berättelser gör att informanterna ser det som lättare att identifiera sig med de icke-

heterosexuella representationerna då de känner igen sig i olika detaljer som visas och 

representationerna stämmer även överens med deras egna förväntningar på det egna livet. 

Deltagarna är medvetna om de normer serien skapar och upprätthåller genom dess realistiska 

känsla men det finns således även normer som öppnar upp identifikationer för de som deltog i 

studien och även normer de själva vill ingå i. Konstruktionen av vad som enligt 

informanterna ses som verklighetstroget skapar både fler och starkare 

identifikationsmöjligheter, även om det alltid blir en fråga om vems verklighet som visas. 

Likt tidigare forskning inom receptionsforskning visar denna studie hur processer där publik 

tar emot medier är en aktiv och förhandlande process där publiker använder sig av sina egna 

positioner och erfarenheter för att förstå och tolka det som visas. Min studie visar hur icke-

heterosexuella människor fortfarande upplever en brist av representationer när det kommer 

till deras sexuella identitet i medier och hur mycket de faktiska representationerna betyder för 

dem. Studien visar även olika normer och maktutövanden som finns i SKAMs hyllade icke-

heterosexuella representationer, som påverkar hur mina informanter förhåller sig till 

identifikationsmöjligheterna. Genom att inte enbart seriens utan även publikens roll har 

privilegieras i denna studie har en ökad förståelse för SKAMs icke-heterosexuella 

representationer blivit möjlig. 
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Bilaga 1. 

Efterfrågan av informanter på Facebook och Tumblr 
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Bilaga 2. 

Mail till informanter 

Halla ---! 

Vad roligt att du är intresserad, verkligen superkul! 

Jag skriver som sagt min Materuppsats och kombinerar nu två stora intressen, SKAM och 

medieforskning. Få personer har missat den SKAM-explosion som skett i Sverige, samt i stora 

delar av världen. I säsong tre är Isak huvudkaraktär och stor fokus läggs på tankar och 

känslor kring sexualitet. Många är väldigt positiva till att en sådan populär tv-serie inte bara 

har en icke-heterosexuell karaktär med utan nu även en av huvudkaraktärerna. Queer 

representation har en historia av att vara osynliggjord eller full av stereotyper och jag undrar 

därför vad personer som själva identifierar sig som icke-heterosexuella tycker om hur SKAM 

berättat Isaks komma ut process som vi fått både genom först andra karaktärer och honom 

själv. 

För att bilda mig en uppfattning om detta skulle jag vilja intervjua dig om dina tankar och 

åsikter tillsammans med två-tre andra personer. Alla i gruppen har sett SKAM och identifierar 

sig som icke-heterosexuella, tanken med flera personer är att gruppen kan bolla tankar och 

funderingar tillsammans. Det vida urvalskriteriet kan förhoppningsvis leda till många 

intressanta tankar och perspektiv. 

Intervjuerna kommer ske nära Stockholms innerstad, tar ca en timme och det kommer 

självklart finnas fika! Det är inte spikat än vart vi kan vara då jag håller på att kolla upp 

möjligheter att hyra grupprum eller liknade, beroende på vad folk tycker känns bekvämt. Jag 

kommer spela in samtalet för mig egen skull då mitt minne inte alltid är det bästa. 

Intervjuerna kommer sedan transkriberas, det är bara jag som kommer lyssna på dem, för att 

jag ska kunna bilda mig en uppfattning om vad vi som faktiskt har dessa erfarenheter tycker 

om hur serien behandlat detta tema. Ni kommer alla vara anonyma i studien och får, om ni 

önskar, ta del av uppsatsen innan den publiceras. 

Målet är att ha börjat komma igång med intervjuerna nu i slutet av februari och 

förhoppningsvis vara klar i slutet av mars då det ger möjlighet för eventuella uppföljningar 

om folk känner att de inte kan få nog av att snacka om SKAM. Om du har kompisar som är 

intresserade får ni gärna intervjuas tillsammans. 
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Bilaga 3. 

Intervjuguide 

Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av ett intersektionellt och queert perspektiv samt 

teorier om andrafiering och stereotypisering, studera hur en icke-heterosexuell publik har 

mottagit karaktären Isaks så kallade komma ut process i den norska tv-serien SKAM. Detta 

för att det sker en förhandlande process runt de dominerande meningarna när en publik tar del 

av medier, vilket lägger vikt på publikens perspektiv. Det blir därför intressant att studera hur 

personer som själva har erfarenhet av att komma ut tolkar och resonerar kring hur denna 

process representeras i en mycket populär tv-serie. 

Den övergripande planen är att utföra ett antal semistrukturerade fokusgruppsintervjuer, så 

som denna. Fokusgrupperna får diskutera runt seriens narrativ. Intervjerna spelas in och 

transkiberas utav mig. Jag kommer sedan göra mitt bästa för att studera hur en publik som 

själva identifierar sig som icke-heterosexuell uppfattat och mottagit hur SKAM valt att visa 

Isaks så kallade komma ut process. Allt deltagande i forskningen är frivilligt och ni har rätt 

att när som helst avbryta er medverkan. Ni kommer alla vara anonyma i studien och får, om 

ni önskar, ta del av uppsatsen innan den publiceras. 

Har jag ert informerade samtycke? Vad ni heter, ålder och vart ni kommer ifrån. 

• Hur upplever ni att icke-heterosexuell representation brukar se ut i tv-serier? 

• Skiljer sig SKAM från det en vanligtvis ser på tv? Hur? Vad reproducerar den? 

• Visste ni om Isaks läggning innan? Vad tänkte ni när ni fick reda på den? 

• Hur behandlar SKAM Isaks sexualitet i säsong 1 & 2? 

• Är det bra att den ligger i bakgrunden, men han presenteras ändå som straight? 

• Hur hanterar SKAM internaliserad homofobi? Kan en förstå den? 

• Är homofobin för subtil? 

• Hur kände ni när Eskild kom med? Hur används han i Isaks historia? 

• Vilken roll spelar Isaks kompisar? Var ni förvånade över deras reaktioner? 

• Hur används det icke-heterosexuella för de straighta? 

• Påverkar det att Even senare kommer ut som bipolär? Är det då det blir komplext?  

• Blir SKAM förhyllat på grund av denna ”komplexa” historia?  Vem kan identifiera 

sig med Isak? Vem kan identifiera sig med Eskild? 

• Vad skulle ni vilja förbättras? Det som skett? I framtiden? 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Med hjälp av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer försöker uppsatsen ta reda på hur en 

publik som identifierar sig som icke-heteroexuell tagit emot och förhandlar kring icke-

heterosexuella representationer i den norska tv-serien SKAM. De tretton deltagarnas 

reflektioner diskuteras i tre analytiska teman. Av intervjumaterialet framkommer det om och 

på vilka sätt informanterna identifierar sig med represenationerna i serien, samt hur de lyfter 

fram teman behandlas väl samtidigt som de är kritiska mot andra aspekter. Informanterna 

fann att Isaks historia berättas på ett nyanserat sätt vilket de upplevde gav många möjligheter 

till identifikation och teman så som att komma ut, subtil homofobi och homosexuella 

stereotyper tyckte de hade normkritisk potential i hur de visas och används. De saknade dock 

en mer inkluderande skildring av vilka människor som identifierar sig som icke-

heterosexuella samt en scen som berör fetishering av icke-heterosexuella behövder enligt 

dem utvecklas. Genom att inte enbart seriens utan även publikens roll har privilegieras i 

denna studie har en ökad förståelse för SKAMs icke-heterosexuella narrativ blivit möjlig. Det 

ger även en inblick i hur icke-heterosexuella tolkar och resonerar med hjälpa av sina egna 

erfarenheter och perspektiv när de tar del av mediers representationer av icke-heterosexuella 

liv. Med hjälp av teorier kring identifikation, medier och stereotypisering, samt queerteori 

och intersektionella teorier försöker uppsatsen analysera de bakomliggande strukturer och 

normer som bidrar till hur representationer utformas och vad de får för konsekvenser för 

människor och samhälle. SKAMfebern svepte genom Sverige 2016 och även om människor 

som identifierar sig som icke-heterosexuella hungrar efter representationer i medier som de 

kan identifiera sig med har SKAMs icke-heterosexuella representationer öppnat upp en del 

identifikationsmöjligheter som dessa informanter både kan och vill identifiera sig med. 

 

 


