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Abstract 

I denna uppsats kommer det att redogöras för förekommande diskurser kring psykisk ohälsa i 

den norska tv-serien ”Skam” och hur de inverkar på karaktärernas handlingar och 

uppfattningar om ämnet. För att besvara denna frågeställning kommer vi att genomföra en 

kvalitativ textanalys av säsong 3. Det teoretiska ramverket inbegriper diskurs och 

sociologerna R.W. Connell och Erving Goffmans teorier om hegemonisk maskulinitet 

respektive stigma. 

I analysen används psykologerna Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach och Tamar 

Zilbers holistiskt-formbaserade narrativmodell för att kartlägga hur huvudkaraktären Isaks 

inställning till psykisk ohälsa förändras under den valda säsongens gång. Med hjälp av 

utvalda delar av diskursanalytikern Norman Faircloughs tredimensionella modell studeras de 

diskurser som ligger till grund för och influerar karaktärernas inställning till ämnet. Uppsatsen 

avrundas med en diskussion kring diskursernas inflytande och karaktären Isaks utveckling, 

samt förslag på vidare studier. 

 

Nyckelord: populärkultur, psykisk ohälsa, narrativ metod, diskurs, Skam. 
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1.0 Inledning  
Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem i såväl Sverige som i resten av Norden, och 

drabbar i allt större utsträckning unga människor (Nordic Centre for Welfare and Social 

Issues, 2016:7). Det råder inte konsensus kring hur psykisk ohälsa ska definieras, men det 

finns en samstämmighet om att god psykisk hälsa inbegriper avsaknaden av psykiska 

sjukdomar (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, [MUCF], 2015:22). 

Världshälsoorganisationen vidgar denna definition och menar att psykiskt välmående även 

karaktäriseras av att till exempel känna meningsfullhet och att ha ett fungerande socialt liv 

(MUCF, 2015:28).  

I rapporten Mental Health Matters, Social inclusion of youth with mental health 

conditions (2014:6) konstateras det att personer med olika former av psykiska sjukdomar är 

särskilt utsatta för stigmatisering och utanförskap. Den stigmatisering av psykisk ohälsa som 

förekommer är även en bidragande orsak till att unga avstår från att söka hjälp för sina 

problem (ibid. s. 8). 

Populärkulturella verk influeras av de uppfattningar och den kunskap vi har om 

världen, men bidrar även till att konstruera våra världsbilder (Lindgren, 2009:55). Inom 

populärkulturen har det länge förekommit karaktärer med någon form av psykisk ohälsa och 

ett flertal studier har utförts med syftet att undersöka hur de porträtteras. I boken Mental 

Illness in Popular Media resonerar bland andra Jeffrey K. Johnson (2012:11) kring att 

populärkulturens porträttering av människor som lider av psykisk ohälsa har en direkt 

inverkan på hur mottagarna uppfattar olika typer av psykiska åkommor. Författaren menar att 

psykisk ohälsa utgör ett av de mest försummade och i högst utsträckning felrepresenterade 

områdena inom populärkulturen. Detta har bland annat tagit sig uttryck i att karaktärer med 

psykiska nedsättningar återkommande har framställts som endimensionella, och i princip 

enbart fungerat som ett slags förkroppsligande av sin specifika åkomma, inte som 

självständiga subjekt i sig. Författaren noterar dock att detta har förändrats, bland annat 

genom att karaktärer med någon form av psykisk sjukdom allt oftare framställs som 

narrativets hjältar, vilket kan ha medfört ett skifte i hur mottagarna uppfattar olika typer av 

psykisk ohälsa (Johnson, 2012:22). I föreliggande uppsats kommer det populärkulturella 

verket ”Skam” att studeras utifrån de diskurser kring psykisk ohälsa som tv-serien bygger på. 

“Skam” är en norsk tv-serie producerad av NRK och består av totalt fyra säsonger som 

sändes från hösten 2015 till våren 2017. Utöver de veckovisa avsnitten, som i Sverige har 

publicerats på SVT Play, har karaktärerna egna Instagramkonton och på NRK P3 återfinns 
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chattkonversationer, bilder och annat material från säsongerna (NRK P3, 2017). Serien 

skildrar vardagen för några ungdomar på Hartvig Nissens gymnasieskola i Oslo, och samtliga 

säsonger har en huvudperson som handlingen kretsar kring. Karaktären Isak är protagonist i 

den tredje säsongen, vilken utgör material för vår analys. I “Skam” uppmärksammas och 

diskuteras flera av de problem och frågor som kan uppkomma under gymnasieåren, till 

exempel psykisk ohälsa, alkohol, vänskap, kärlek, identitet och sexuell läggning (Jones, 

2016).  

Seriens producenter har använt sig av NABC-metoden, en metod som har sitt ursprung 

i produktutveckling och vars syfte är att identifiera vad som saknas på marknaden. Med 

NABC-metoden identifieras behov hos den tänkta målgruppen och sedan utvecklas produkten 

utifrån det. För att identifiera behov hos den avsedda målgruppen genomförde skaparna av 

“Skam” djupintervjuer med gymnasieungdomar (Haimi, 2016). 

 

1.1 Tidigare forskning 

Rachel Gans-Boriskin och Claire Wardle (2005:29) menar att en stor del av den tidigare 

forskningen inom porträttering av psykisk ohälsa i populärkulturella verk är utförd med 

kvantitativa metoder. Författarna, som själva genomfört en kvalitativ diskursanalys av den 

amerikanska tv-serien Law and Order, efterfrågar fler kvalitativa studier för att studera ämnet 

(ibid. s. 39). I vår analys kommer vi primärt att kvalitativt undersöka hur karaktärerna 

använder sig av olika diskurser i sina vardagliga samtal, men till viss del även hur karaktärer 

med psykisk ohälsa porträtteras. 

Nancy Signorielli (1989:327ff) redogör i sin studie för hur personer som lider av 

psykisk ohälsa skildras i olika tv-serier. Resultaten visar att dryga 70% av vuxna karaktärer 

med en psykisk sjukdom förekom i sammanhang där de antingen dödade eller skadade andra 

människor, vilket går att jämföra med 40% av normalfungerande karaktärer. Likaså 

framställdes 27% av undersökta karaktärer med psykisk ohälsa som “onda”, medan 

motsvarande siffra för normalfungerande karaktärer var dryga 12%. Utifrån detta 

argumenterar Signorielli för att media bidrar till en felaktig och negativ bild av mental ohälsa 

(ibid. s. 329). Laurel Fruth och Allan Padderud (1985:384) instämmer med denna teori och 

menar att psykiskt sjuka tenderar att framställas som oberäkneliga och farliga individer. Det 

bör i sammanhanget noteras att detta är två relativt gamla studier, men vi anser att de är 

användbara för att få perspektiv på hur porträtteringen av psykiskt sjuka har utvecklats. Den 
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misskrediterande porträtteringen kvarstår dock även vid en studie av nyare forskning, vilket vi 

ska visa nedan. 

Medias framställning av psykisk ohälsa är ett fortsatt aktuellt ämne som har resulterat 

i studier av olika tv-serier, däribland professor Davi A. Johnsons (2008) kvalitativa studie av 

“Monk”, en tv-serie där huvudpersonen har tvångssyndrom. Johnson (2008:28ff) skriver att 

“Monk” har uppmärksammats för den normbrytande porträtteringen av personer med psykisk 

ohälsa. Bilden är dock inte entydig. Även nutida studier visar på fortsatt stigmatisering av 

psykisk ohälsa i populärkultur. Bland annat konstaterar Ray Nairn, Sara Coverdale och John 

H. Coverdale (2011:202) att personer med en psykisk sjukdom i hög utsträckning porträtteras 

som bland annat socialt inkompetenta och oförutsägbara. Det bör observeras att samtliga 

studier som nämns ovan är utländska. Faktumet att det har genomförts förhållandevis få 

skandinaviska studier inom detta forskningsområde motiverade oss till att genomföra en 

studie av ett skandinaviskt populärkulturellt verk. 

2.0 Syfte & frågeställningar 
Studiens syfte är att studera förekomsten av kulturella normer och hur de upprätthålls och 

ifrågasätts i populärkulturella verk, vilket också är det forskningsfält som studien ämnar 

lämna ett bidrag till. Studiens mål är att identifiera hur karaktärerna i “Skam” använder sig av 

olika diskurser när de talar om psykisk ohälsa samt vilken påverkan de har på 

huvudkaraktären Isaks inställning till psykisk ohälsa. 

                   

Följande frågeställningar kommer att användas som utgångspunkt för vårt arbete: 

1. Vilka diskurser kring psykisk ohälsa kommer till uttryck i ”Skam”, och hur inverkar de på 

karaktären Isak och på handlingen? 

2. Hur konstrueras karaktären Isaks syn på psykisk ohälsa av händelser och samtal kring 

ämnet i fråga? 

 

För att studera huruvida rådande diskurser kring ämnet inverkar på denna utveckling har vi 

formulerat vår första frågeställning som ovan. Den andra frågeställningen tar fasta på att Isak 

under säsongens gång tar ställning i frågor om psykisk ohälsa, och så småningom ändrar åsikt. 
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3.0 Teori 
I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska ramverk att presenteras och hur de olika 

teorierna används för att besvara frågeställningar och syfte att diskuteras. De teorier som vi 

utgår från är diskursanalys, stigma och hegemonisk maskulinitet. Diskursanalysen utgör 

grunden för vår studie i och med att det är de diskurser, det vill säga hur man talar om ett 

ämne, som texten bygger på som analyseras. Avsnittet om diskursanalys efterföljs av hur 

diskurser tar sig konkreta uttryck och hur de inverkar på hur stigma skapas och hegemonisk 

maskulinitet konstrueras. Det är vår uppfattning att en förståelse av de sistnämnda teorierna är 

nödvändig för att kunna analysera vårt utvalda material.  

3.1 Diskursanalys 
Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips (2000:7) är diskurs ett begrepp med 

flertalet definitioner. Författarna själva definierar diskurs som ett sätt att konstruera och förstå 

världen med hjälp av språket. De framhäver att diskursanalys inte bör betraktas som enbart en 

teori eller metod, utan snarare som “en paketlösning”, där både teori och metod ingår. 

Inom diskursanalys finns följande tre inriktningar: kritisk diskursanalys, diskursteori 

och diskurspsykologi. Winther Jørgensen och Philips (2000:10) förordar en kombination av 

de olika angreppssätten. I denna uppsats kommer vi huvudsakligen att använda oss av 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, som diskuteras i det efterföljande metodkapitlet, 

men komplettera med ett begrepp från Laclau och Mouffes diskursteori. De olika 

inriktningarna skiljer sig åt i flera aspekter, dock delar samtliga uppfattningen om att språket 

används för att skapa och förändra världen, sociala relationer och identiteter (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000:7, 67f). En av skillnaderna mellan de olika angreppssätten är hur 

pass styrt subjektet, det vill säga människan, är av rådande strukturer. Diskursanalytiker 

menar till exempel att diskurser till viss del är begränsande för människor, men att det även är 

möjligt för subjektet att förändra och bryta innevarande mönster genom att använda diskurser 

på nya sätt (Winther Jørgensen & Philips, 2000:24).  

Den kritiska diskursanalysen är användbar för att belysa ojämlika maktförhållanden, 

exempelvis mellan olika samhällsgrupper, och hur de kan inverka på hur man talar och inte 

talar om ett visst ämne (Winther Jørgensen & Philips 2000:69, Bergström & Boréus, 

2012:381). Maktbegreppet kommer även att vara centralt i vår analys, eftersom syftet med vår 

diskursanalys är att studera vilken relation de olika diskurserna har till varandra i en text 
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(Bergström & Boréus, 2012:376). I denna studie är texten som studeras tv-serien “Skam”, och 

diskursernas funktion som verktyg för förändring av huvudkaraktärens inställning till ämnet 

analyseras.  

3.2 Hegemonisk maskulinitet 

När vi senare i uppsatsen diskuterar maskulinitet i förhållande till “Skam” och protagonisten 

Isak kommer vi huvudsakligen att utgå från R.W. Connells hegemoniska maskulinitet. I 

analysen kommer vi att studera hur de normativa föreställningarna om maskulinitet influerar 

Isaks inställning till psykisk ohälsa.  
Begreppet hegemoni myntades av Antonio Gramsci och åsyftar den maktposition som 

en tanke eller ideologi innehar vi en viss tidpunkt och det inflytande som denna position ger 

dess anhängare i olika frågor eller ämnen (Connell, 2008:115). Således definieras den 

hegemoniska maskuliniteten som den dominerande idén om vad maskulinitet är vid en given 

tidpunkt. Connell menar att det inte är ett statiskt tillstånd utan något som kan förändras över 

tid och även vara beroende av sammanhang, exempelvis kulturell kontext (ibid. s. 114). I vår 

studie kommer vi därmed att utgå från att karaktären Isak har en viss uppfattning om vad 

maskulinitet innebär, men att denna uppfattning inte nödvändigtvis existerar i andra 

sammanhang. I sin bok Maskuliniteter betonar Connell (2008:113f) vikten av att inte 

begränsa sig till att enbart studera skillnader mellan män och kvinnor, utan även 

skiljaktigheter inom könsindelningarna. Således kan flera olika maskuliniteter identifieras, så 

kallade multipla maskuliniteter, till exempel arbetarklassmaskulinitet och 

medelklassmaskulinitet.  

De flesta män lever inte upp till den normativa maskuliniteten, men merparten gynnas 

av dess hegemoni och överordnade ställning över kvinnor. I själva verket befinner sig många 

män i underordnade eller delaktiga positioner. Med det sistnämnda menas att män inte kan 

utöva full dominans utan att bli ifrågasatta (Connell, 2008:116ff). 

Will H. Courtenay (2000:1388) instämmer med Connells teori om att den för tillfället 

dominerande maskuliniteten inte är ett oföränderligt tillstånd, och förklarar att män är aktiva i 

att driva fram en förändring av den rådande ordningen. Att använda språket för att 

omdefiniera manlighet innebär att människan inte är fullkomligt begränsad av diskurserna, 

vilket är ett av huvuddragen i den kritiska diskursanalysens teori (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000:24). Vidare menar Courtenay (2000:1388f) att det finns hälsorelaterade risker 
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med att eftersträva en hegemonisk maskulinitetsnorm, som i viss utsträckning inte ger män 

möjlighet att visa svaghet.  

I föreliggande analys betraktas den hegemoniska maskuliniteten som en dominerande 

diskurs, det vill säga ett normativt sätt att tala om manlighet, med en inverkan på handlingar 

och sociala interaktioner. Trots denna dominans utesluts dock inte en eventuell förändring i 

diskursernas förhållande till varandra och vad som betraktas som norm. Hur och till vilken 

grad den hegemoniska maskuliniteten påverkar ämnar vi belysa i vår analys.  

3.3 Stigma 

Stigmatiseringsdiskursen, en av diskurserna som avhandlas i vår analys, har vi teoretiskt 

förankrat i Erving Goffmans (1972:12f) definition av stigma, vilket han identifierar som en 

misskrediterande egenskap hos en person som bidrar till att denne inte lever upp till rådande 

normer. Huruvida personen i fråga blir stigmatiserad är dock kontextberoende.  

Goffman (1972:12) skiljer på den virtuella sociala identiteten och den faktiska sociala 

identiteten och menar att skillnaden dem emellan lägger grunden för stigma. Virtuell identitet 

åsyftar de intryck man får av en person vid ett första möte, medan den faktiska identiteten är 

de egenskaper personen de facto besitter. När personens faktiska identitet framkommer och 

det visar sig att hen har en egenskap som inte överensstämmer med den virtuella identiteten, 

skapas ett stigma.  

Goffman (1972:13) menar vidare att stigmatiserade individer kan vara antingen 

misskrediterade, det vill säga övertygade om att deras avvikande egenskap är känd av 

omgivningen, eller misskreditabla, vilket innebär att individen antar att omgivningen är 

ovetande om tillståndet. Både misskrediterade och misskreditabla individer kan känna ett 

behov av att på olika sätt förflytta fokus från sitt stigma, vilket kallas för skylning. Skylning 

kan fungera som ett skydd mot de fördomar som är sammankopplade med ett visst stigma 

(Goffman, 1972:109).   

I vår analys kommer diskursen om psykisk ohälsa som avvikande att diskuteras. I 

tillägg kommer det att studeras hur dess konsekvenser i form av stigmatisering av personer 

med psykisk sjukdom inverkar på handlingen och huvudkaraktären Isak.  
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4.0 Material och metod 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera hur vi har valt ut vårt material och varför, 

samt presentera de karaktärer som figurerar i den kommande analysen. Därefter följer en 

redogörelse för våra valda metoder. Avsnittet avslutas med en kritisk reflektion.  

4.1 Material & avgränsning 

Serien “Skam” består av totalt fyra säsonger. Psykisk ohälsa är ett återkommande tema, men 

då vi ansåg att den tredje säsongen tillhandahöll mest användbart material valde vi att 

begränsa oss till den. I säsong 3 framläggs olika perspektiv på psykisk ohälsa i allmänhet, och 

bipolär sjukdom i synnerhet. I materialet finns även ett avsnitt från säsong 1, då en specifik 

händelse i denna säsong anses vara viktig för den fortsatta händelseutvecklingen. 

Beslutet att fokusera på den tredje säsongen togs efter att vi hade sett alla tillgängliga 

fullständiga säsonger av “Skam”. Vid urvalsprocessen var inte den fjärde säsongen tillgänglig 

i sin helhet, vilket är anledningen till att vi uteslöt den. I urvalsprocessen var vi båda delaktiga 

genom att enskilt se samtliga säsonger och aktivt föra anteckningar. Därefter diskuterade vi 

vilken säsong som skulle förse oss med mest material att analysera. Anledningen till att vi 

valde att studera en hel säsong och inte hela serien berodde främst på 

utrymmesbegränsningar. Vi övervägde att analysera utvalda avsnitt från olika säsonger, men 

beslöt oss i slutändan för att vår analys skulle bli mer sammanhängande om vi valde att 

fokusera på en säsong, främst på grund av att säsongerna har olika huvudpersoner. 

Under materialinsamlingen fokuserade vi på att identifiera de scener där psykisk 

ohälsa är ett samtalsämne och ställde frågor till texten, till exempel: Hur reagerar Isak när 

skolsköterskan hänvisar honom till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)? Vilka ord använder 

Isak för att beskriva sin mamma? Dessförinnan operationaliserade vi centrala begrepp från 

våra valda teorier. Inom den kritiska diskursanalysen, till exempel, anses olika diskurser 

konkurrera om att bli den vedertagna diskursen, vilket vi operationaliserade till frågor om hur 

karaktärerna talar om psykisk ohälsa på olika sätt.    

Fördelen med vår urvalsprocess är att den medvetna och selektiva metoden vi har 

använt oss av säkerställer att materialet kommer att vara av hög relevans och kunna användas 

för att besvara våra frågeställningar. Detta i motsats till ett mer slumpartat urval, till exempel 

genom ett randomiserat urval av avsnitt. Det något snäva urvalet skulle dock kunna anses vara 

problematiskt på så vis att det har en negativ inverkan på möjligheten att generalisera utifrån 
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undersökningens resultat. Det begränsade materialet ger oss dock möjligheten att gå på djupet 

på ett annat sätt än vad ett mer omfattande urval skulle ha gjort. 

4.2 Karaktärerna i “Skam” 

Nedan introduceras de karaktärer som förekommer i materialet.  

Isak 

Isak, den tredje säsongens huvudperson, är en karaktär som framstår som relativt osäker på 

sig själv, något som han är noga med att dölja för omgivningen. Han har en mor som är 

psykiskt sjuk och har svårigheter med att acceptera sin sexuella läggning. Allteftersom 

säsongen fortlöper utvecklas Isak från att vara passiv och osäker till att bli en självsäker 

individ som vågar stå för vem han är. 

Even 

Even är killen som Isak är intresserad av. Publiken får inte ta del av Evens bakgrund i någon 

större utsträckning, men han har en flickvän vid namn Sonja sedan ett antal år tillbaka. Senare 

i säsongen framkommer det även att han lider av bipolär sjukdom, vilket betyder att han 

stundtals har maniska perioder. Evens psykiska sjukdom har betydande påverkan på hans 

relation med Isak. 

Marianne 

Isaks mamma Marianne har någon form av psykisk sjukdom, vilken tillkännages dock inte. 

Isak har ingen kontakt med sin mamma, men hon gör sig kontinuerligt påmind genom att 

skicka verser ur Bibeln på sms till sin son. 

Jonas, Mahdi & Magnus 

Jonas, Mahdi och Magnus är Isaks närmaste vänner. De, framförallt Magnus, förmedlar en 

lättsam inställning till de ämnen som Isak upplever som svåra att prata om, till exempel sin 

sexuella läggning och psykisk ohälsa. 

Sonja 

Sonja är Evens flickvän, som Even både gör slut med och återförenas med under tiden han 

träffar Isak, något som resulterar i att Isak börjar må allt sämre. 
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4.3 Vetenskapsteoretisk diskussion 
Till skillnad från den kvantitativa innehållsanalysen där kvantifieringen av exempelvis 

förekomsten av en viss produkt i en tv-serie står i fokus, innebär den kvalitativa textanalysen, 

vår valda metod, att man fokuserar på de bakomliggande orsakerna till att en text ser ut som 

den gör och utgår från att varje verk är unikt (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 

2004:64f). Vi anser att den kvalitativa metoden är mest lämplig för att besvara våra 

frågeställningar då vi strävar efter att skapa en förståelse kring varför och hur olika diskurser 

inverkar på Isaks handlingar och hans inställning till psykisk ohälsa. 

Således har vår studie sin utgångspunkt i den hermeneutiska traditionen. Att ta 

utgångspunkt i denna vetenskapsteori innebär att ett tolkande perspektiv på verkligheten 

anläggs, med syftet att skapa förståelse (Østbye et al. 2004:21f). Forskare som studerar 

narrativ menar att läsning av en text inte kan genomföras fri från tolkning (Lieblich, Tuval-

Mashiach & Zilber, 1998:166). Den kunskap som vår studie genererar kan därmed påstås vara 

influerad av bland annat vår förförståelse, vilket vi kommer diskutera mer ingående i 

metodkritiken. 

Vi kommer att anta en symtomal läsart vid läsningen av vårt material, med vilket 

syftet är att identifiera latena meningar och betydelser i en text, till exempel reproduktion av 

normer kring psykisk ohälsa (Østbye et al. 2004:65).  

4.4 Metodval 
För att besvara våra frågeställningar använder vi oss av två kvalitativa textanalysmetoder.  I 

denna studie är vi främst intresserade av vad texten kommunicerar och har därför valt att 

fokusera på den. Till skillnad från en receptionsanalys besvarar inte en textanalys frågan om 

hur mottagarna upplever framställningen av psykisk sjukdom i tv-serien ”Skam”, denna 

frågeställning hade besvarats bättre genom att genomföra djupintervjuer med målgruppen 

(Østbye et al. 2004:64f). Textanalys är en användbar metod när forskaren strävar efter att 

skapa en förståelse för hur medierna fungerar (ibid. s. 64). I detta fall är syftet med metoden 

att skapa förståelse för hur diskurser reproduceras och ifrågasätts i populärkultur. 
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4.5 Analysmetoder 

För att strukturera vårt material har vi valt att använda oss av två modeller: det holistiskt-

formbaserade angreppssättet som Lieblich et al. använder för att studera narrativ och Norman 

Faircloughs tredimensionella modell. 

4.5.1 Narratologi: Holistiskt-formbaserad analys   

Narratologi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som präglas av olika teorier och perspektiv. 

Vad forskare dock är ense om är att syftet med narrativ, det vill säga de historier som vi själva 

berättar och de vi får berättade för oss, är att göra omvärlden begriplig (Robertson, 2012:221). 

Alexa Robertson (2012:232) menar att en forskare bör anpassa sin definition av 

narrativ efter det material man planerar att analysera. För att studera den tredje säsongen av 

“Skam” har vi valt att utgå från Amia Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach och Tamar Zilber´s 

definition av narrativ. Författarna (1998:7) menar att studier av narrativ är behjälpliga för att 

lära sig om och förstå hur och varför människor beter sig som de gör. Denna definition är 

lämplig med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar, då fokus är att undersöka varför 

Isak agerar som han gör. I sin bok Narrative Research - Reading, Analysis and Interpretation 

(1998) presenterar Lieblich et al. en analysmodell bestående av följande fyra angreppssätt: det 

holistiskt-innehållsliga, det holistiskt formbaserade, det kategoriskt-innehållsliga och det 

kategoriskt-formbaserade. Nedan följer en presentation av de olika angreppssätten: 
 

Det holistiskt-innehållsliga: Med detta angreppssätt ligger fokus på att studera innehållet i ett 

narrativ och hur till exempel den inledande scenen i en tv-serie påverkar den resterande 

handlingen. 

Det holistiskt-formbaserade: Syftet med detta angreppssätt är att strukturera historien och 

identifiera vändpunkter, klimax med mera. 

Det kategoriskt-innehållsliga: Forskaren studerar enskilda segment av en historia och delar in 

dem i kategorier som har konstruerats i förväg. Syftet med en studie som använder sig av 

detta angreppssätt kan exempelvis vara att räkna antalet gånger psykisk sjukdom likställs med 

att vara galen. Denna metod lämpar sig med andra ord väl till kvantitativt inriktade 

undersökningar. 

Det kategoriskt-formbaserade: Forskaren studerar en texts lingvistiska och stilistiska 

egenskaper. 
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(Robertson, 2012:237). 

Ovan nämnda begreppspar, de holistiska och de kategoriska, skiljer sig åt i den 

aspekten att det förstnämnda vanligtvis fokuserar på materialet i sin helhet medan det andra 

huvudsakligen inriktar sig på delar av en historia (Lieblich et al. 1998:12f). 

Vårt primära syfte med den narrativa metoden är att strukturera Isaks narrativ samt 

studera vilka händelser som är avgörande för hans utveckling. Därmed anser vi att det 

holistiskt-formbaserade sättet är det mest lämpliga för vår studie, då dess syfte är att kartlägga 

narrativets struktur och utveckling. Dock menar Lieblich et al. (1998:169f) att det är svårt att 

använda de olika angreppssätten separat. Att exempelvis diskutera en historias struktur utan 

att nämna innehållet är i princip omöjligt. Därmed kommer vi, efter de rekommendationer 

som Lieblich et al. presenterar, att vidta ett öppet sinne och inte göra en gränsdragning mellan 

det holistiskt-formbaserade och det holistiskt-innehållsliga angreppssättet. I praktiken innebär 

detta att både strukturen och innehållet i historien kommer att diskuteras i analysen. 

Lieblich et al. (1998:3) använder sig av sin narrativa modell för att studera några 

personers livshistorier. Forskarna menar dock att det är möjligt att applicera modellen på 

andra narrativ, till exempel ett litterärt verk eller visuellt material.  

Den holistiskt-formbaserade metoden fokuserar på historiens uppbyggnad. 

Uppbyggnaden kan studeras med hjälp av olika analytiska strategier. Till exempel kan 

forskaren välja att fokusera på händelseutvecklingen och ställa sig frågan om det är en 

nedåtgående, uppåtgående eller stadig (oförändrad) utveckling (Lieblich et al. 1998:16). 

Utöver det kan forskaren välja att definiera historien som en romans, tragedi, komedi eller 

satir eller studera hur sammanhängande den är, det vill säga om det är en historia med logisk 

händelseföljd (ibid. s. 88). 

Genomförandet av en holistiskt-formbaserad analys kan delas in i två faser. En 

forskare bör inledningsvis identifiera ett tema och studera vilken påverkan det har på 

historiens struktur. Ett temas funktion i detta angreppssätt skiljer sig därmed från det 

holistiskt-innehållsliga angreppssättet, där fokus är på temat i sig. Därefter identifieras 

vändpunkter, klimax med mera för att strukturera historien (Lieblich et al. 1998:89ff). I 

analysen kommer det valda temat att presenteras, följt av att identifiera vändpunkter och 

klimax i Isaks narrativ, och avrundas med en diskussion om hans historia har en nedåtgående 

eller uppåtgående utveckling. Denna analytiska strategi har valts ut för att det i ett senare 

skede av analysen ska vara möjligt att söka efter kopplingar mellan diskurserna och Isaks 

utveckling. 
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4.5.2 Diskursanalys 

Följande begrepp i analysen är hämtade från den kritiska diskursanalysen: interdiskursivitet, 

ordval, metaforer och modalitet. I detta avsnitt kommer vi att presentera dessa begrepp samt 

Norman Faircloughs tredimensionella modell. 

Faircloughs modell används för att analysera en kommunikativ händelse, det vill säga 

ett fall där det sker någon form av språkbruk, till exempel en tv-serie eller ett politiskt tal 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:73f). Modellen består av följande tre nivåer: text, 

diskursiva praktiker och social praktik och illustreras lämpligast som en cirkel.  

I textanalysen, den första nivån, analyseras de lingvistiska dragen hos en text, till 

exempel ordval, grammatik och metaforer. Syftet med textanalysen blir i vårt fall att belysa 

hur diskurserna tar sig konkreta uttryck i den specifika texten “Skam”. På den mellersta nivån 

nivå studeras de diskursiva praktikerna, det vill säga de diskurser och genres som texter 

bygger på och reproducerar och hur de påverkar produktion och konsumtion. I detta steg 

kommer vi att analysera de olika diskursernas förhållande till varandra. Den tredje nivån i 

modellen är den sociala praktiken, där en texts påverkan på den rådande diskursordningen och 

samhället studeras (Winther Jørgensen & Philips, 2000:74f). Då vi anser att det kan vara svårt 

att dra några väl underbyggda slutsatser om textens samhälleliga påverkan har vi valt att 

fokusera på de två innersta analysstegen i vår analys, det vill säga text och diskursiva 

praktiker. Vi anser att dessa är tillräckliga för att besvara våra frågeställningar då syftet inte är 

att studera huruvida framställningen av psykisk ohälsa i “Skam” till exempel påverkar seriens 

målgrupp eller inte. 

I textanalysen kommer vi att använda följande tre begrepp: 

Modalitet: Ett påstående kan uttryckas med olika modalitet, det vill säga att talaren 

eller skribenten till olika grad instämmer med det som sägs. Modalitet kan påverka hur ett 

påstående uppfattas, till exempel minskar ordet “kanske” intrycket av säkerhet hos talaren 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:88). 

Ordval: Vilka ord som används för att beskriva något kan ha betydelse för hur en text 

uppfattas. Ord kan till exempel vara mångtydiga eller värdeladdade (Fairclough, 1989:110ff). 

Metaforer: En metafor är ett bildligt uttryck där ett begrepp byts ut mot ett annat 

begrepp, som vanligtvis är mer abstrakt. Ett exempel på en metafor är “Att arbeta i motvind” 

(Bergström & Boréus, 2012:265). 

Vid analysen av de diskursiva praktiker som ”Skam” bygger på kommer vi att 

använda oss av begreppet interdiskursivitet. Det faktum att innebörden av begreppet “diskurs” 



	  

	   13	  

är att det är ett visst sätt att tala om ett ämne utesluter inte att det finns flera möjliga sätt att 

tala om ämnet i fråga. Förekomsten av flera olika diskurser i en text kan därmed lägga 

grunden till förändring i den rådande diskursordningen (Winther Jørgensen & Philips, 

2000:77). I analysen identifierar vi tre diskurser som säsong 3 av “Skam” bygger på: 

stigmatiseringdiskursen, normaliseringsdiskursen och maskulinitetsdiskursen. 

Det begrepp som diskurser konkurrerar om att ge betydelse åt är vad 

diskursteoretikerna Laclau och Mouffe kallar för en flytande signifikant (Winther Jørgensen 

& Philips, 2000:35). I denna studie är den flytande signifikanten psykisk ohälsa. Vi har valt 

att inkludera detta begrepp från diskursteorin eftersom det tydliggör att psykisk ohälsa är 

ämnet som de olika diskurserna konkurrerar om att ge mening åt.  

4.6 Metodkritik 
Inom den hermeneutiska vetenskapsteorin både främjas och kritiseras den förförståelse som 

forskare har när de påbörjar ett projekt. De förkunskaper som forskarna besitter är inte något 

som kan, eller bör, tas avstånd från. Dock bör man vara medveten om och resonera kring de 

effekter som ens förförståelse kan ha på analysen (Østbye et al. 2004:71). Den förförståelse en 

forskare bär med sig resulterar i att en text tolkas på olika sätt, vilket inte enbart är givande 

för forskningsfältet utan även för samhället i och med att nya perspektiv kontinuerligt tillförs 

en samhällsdebatt. Dock kan våra förkunskaper om psykisk ohälsa tänkas påverka vad vi 

väljer att fokusera på och framhäva i analysen, vilket kan bli ett problem. Det kan leda till 

brister i vår presentation av materialet om antagandet att läsarna har samma förförståelse som 

vi har görs. Forskaren bör därför behandla mottagaren som en jämlike och sträva efter att 

upprätthålla en dialog på samma nivå som hen för att undvika detta problem (Robertson, 

2012:253). Det är möjligt att argumentera för att undersökningens utformning - i det här fallet 

faktumet att den är genomförd av två snarare än en författare - säkrar ett visst skydd mot en 

alltför stor inverkan av var individuell författares förförståelse. 

Generalisering innebär att det är möjligt att utifrån det urval man har dragit för sin 

studie utveckla det till att innefatta hela den aktuella populationen (Østbye et al. 2004:235). 

Inom kvalitativa studier är det betydligt svårare, om inte omöjligt, att generalisera, och frågan 

är om det är vad som bör eftersträvas med de kvalitativt inriktade metoderna. Lieblich et al. 

(1998:173) påpekar dock att det bör råda en samstämmighet kring de resultat som forskaren 

producerar, det vill säga att andra forskare håller med om resultaten. I vår studie fokuserar vi 

på ett populärkulturellt verk och avsikten med studien är inte att de resultat som utvinns från 



	  

	   14	  

analysen ska kunna reproduceras av forskare som studerar andra verk. Däremot strävar vi 

efter att presentera ett resultat som verksamma inom området och andra intresserade finner 

relevanta och giltiga.  

5.0 Analys 
I detta avsnitt kommer vårt utvalda material att analyseras med hjälp av de teorier som vi 

tidigare har presenterat, samt med begrepp från valda metoder. Analysen inleds med en 

sammanfattning av handlingen i den tredje säsongen, som är material för studien. Den 

fortsätter med en diskussion kring de diskurser som säsongen bygger på och deras påverkan 

på Isak. Som avlutande del analyseras utvalda scener narrativt och deras lingvistiska 

egenskaper diskuteras.  

Sammanfattning av ”Skam”, säsong 3  
 

Säsong 3 av “Skam” består av 10 avsnitt och kretsar kring Isak Valtersen och hans förälskelse 

i Even, som är bipolär. Säsongen berör Isaks komplicerade familjeförhållanden, i synnerhet 

relationen till hans psykiskt sjuka mamma, och svårigheterna med att acceptera sin sexuella 

läggning. Isaks föräldrar separerade på grund av Isaks mamma Mariannes psykiska tillstånd 

och Isak flyttade kort därefter hemifrån. Han blev inneboende hos Eskild och Linn när Noora, 

huvudperson i säsong 2, sade upp sitt kontrakt på rummet som hon hyrde hos dem och 

flyttade till London. Isak är tydlig med att han inte vill umgås med psykiskt sjuka människor, 

och har därför ingen kontakt med sin mamma. Han är kär i Even, men är orolig för hur hans 

sexuella läggning ska bli bemött av omgivningen. Isaks och Evens relation kompliceras 

ytterligare av att Even är i ett förhållande med en tjej vid namn Sonja, och att han ger 

tvetydiga signaler om vad han egentligen vill. Till följd av osäkerheten som Isak upplever tar 

han avstånd från sina närmaste vänner och börjar mår allt sämre.  

Under säsongens gång lär sig Isak att psykisk ohälsa inte behöver vara ett hinder för 

fungerande relationer och att det inte är något skambelagt. Isak lär sig även att acceptera och 

stå för vem han är. Vi kommer i föreliggande analys att presentera några utvalda nyckelscener 

och studera Isaks förhållande till rådande diskurser kring psykisk ohälsa och hur hans 

inställning till ämnet förändras.  
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5.1 Del 1 – Narrativets diskurser 
I detta avsnitt kommer de diskurser som texten bygger på att sättas i relation till varandra och 

vi befinner oss därmed i det mellersta steget i Faircloughs modell, det vill säga de diskursiva 

praktikerna. Fokus kommer att ligga på produktionsvillkor, med vilket åsyftas de diskurser 

som en text reproducerar och ifrågasätter (Winther Jørgensen & Philips, 2000:75). 

Stigmatiseringsdiskursen 

Medias porträttering av personer med psykisk ohälsa har tenderat att vara negativ, personerna 

har bland annat framställts som oförutsägbara, våldsamma och farliga (Gans-Boriskin & 

Wardle, 2005:29). Denna porträttering menar Gans-Boriskin och Wardle bidrar till 

stigmatisering av personer med mental ohälsa (ibid. s. 41). Diskursen där psykisk sjukdom 

betraktas som något onormalt, inverkar på flera sätt på Isaks liv. Han väljer till exempel att 

aktivt ta avstånd från psykiskt sjuka personer, däribland sin mamma. Att mammans psykiska 

ohälsa, som bland annat bidrog till föräldrarnas skilsmässa, är något som åsamkat Isak smärta 

framkommer när han säger: “Jag har bestämt mig för att mitt liv är bättre utan psykiskt sjuka 

runt omkring mig.” (Avsnitt 5). Hans avståndstagande kan antingen vara en åtgärd för att inte 

påverkas av sin mammas mående, eller ett försök till att undvika att fördomarna associerade 

med psykisk ohälsa ska riktas mot honom själv. Rädslan för att de fördomar som 

sammankopplas med en stigmatiserad person ska tillskrivas personer i dess närhet menar 

Goffman (1972:38f) leder till att en individ med ett stigma exkluderas och undviks. Till viss 

del reproduceras även stigmatiseringsdiskursen av Evens flickvän Sonja. När hon i avsnitt 8 

förklarar för Isak att Even är bipolär framställs Even som en person som på grund av sin 

sjukdom inte är kapabel till att fatta rationella beslut, vilket blir en form av förminskande. 

Normaliseringsdiskursen:  

Tv-serien ”Monk” omnämns som ett av de populärkulturella verk där psykiskt sjuka inte 

stigmatiseras på samma sätt som tidigare utan framställs som “normala medborgare” 

(Johnson, 2008:28f). Denna skildring av psykiskt sjuka menar vi karaktäriserar den 

normaliserande diskursen. Magnus demonstrerar denna normalisering när han pratar med Isak 

om Even i avsnitt 9. Till exempel säger han: “Fråga Even vad han vill. Han är inte hjärndöd 

bara för att han har varit manisk.” Magnus uppmanar Isak till att inte förminska Even på 

grund av hans sjukdom, och påminner honom om att Even är en självständig individ med 

egen vilja. 
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I “Skam” framför karaktären Magnus den normaliserande diskursen som en motpol till 

den stigmatiserande diskursen som förekommit tidigare i populärkulturella verk. När Magnus 

talar om sin mamma gör han det på ett lättsamt och avslappnat sätt, till exempel genom att 

skämtsamt berätta om vad hans mamma gjort när hon har haft maniska perioder. Han 

uppvisar en öppenhet som avdramatiserar ämnet och motarbetar uppfattningen om att psykisk 

ohälsa är förknippat med skam och hemlighållande (MUCF, 2015:185).  
 

Maskulinitetsdiskursen 

En diskurs som ökar stigmatiseringen av psykisk ohälsa är uppfattningen om vad och hur en 

man bör vara, det vill säga den hegemoniska maskuliniteten. Föreställningar om hur de olika 

könen ska bete sig och agera i olika situationer främjar inte arbetet med att reducera 

stigmatiseringen och tabubeläggningen kring psykisk ohälsa, utan intensifierar den snarare 

genom att till exempel feminisera depression (Courtenay, 2000:1397). 

Isaks sexuella läggning kan främja ett behov av att eftersträva dominerande normer. 

På grund av sin homosexualitet inkluderas han inte längre i den hegemoniska maskuliniteten, 

som i en västerländsk kontext utgörs av heterosexuella män (Courtenay, 2000:1392, Connell, 

2008:116). 

När Isak besöker skolsköterskan (Avsnitt 6) för att diskutera sitt mående kan hans 

medvetenhet om den hegemoniska maskuliniteten tänkas influera mötet, utöver att han 

betraktar psykisk ohälsa som något avvikande. I scenen säger Isak: “Men sömnproblem 

kanske inte är det värsta.” Det framstår som att Isak resonerar högt kring huruvida 

sömnsvårigheterna som han upplever är ett problem och om han inte bara borde “bita ihop” 

och härda ut. Hans motvilja motiveras med den normativa föreställningen om att män ska 

vara självständiga och tåliga och att be om hjälp för hälsoproblem anses vara feminint 

(Courtenay, 2000:1387ff). När han ber om hjälp lever han inte längre upp till de förväntningar 

som ställs på män.   
 

Interdiskursivitet 

De tre ovan nämnda diskurserna som texten “Skam” bygger på konkurrerar alla om att 

definiera begreppet psykisk ohälsa, som i detta sammanhang är den flytande signifikanten. 

Maskulinitetsdiskursen, det vill säga ett visst sätt att tala om manlighet, kan tänkas ha negativt 

inflytande på Isaks syn på psykisk ohälsa eftersom det inom den dominanta 

maskulinitetsnormen inte ges utrymme för män att söka hjälp när de mår dåligt (Courtenay, 
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2000:1389). Medan den normaliserande diskursen eftersträvar att bryta stigmatiseringen kring 

psykisk sjukdom, reproduceras den stigmatiserande diskursen när exempelvis Isaks mamma 

talas om i negativa termer. I “Skam” är interdiskursiviteten hög, det vill säga att texten bygger 

på flera diskurser, vilket är en förutsättning för förändring av rådande system (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000:75, 87). Utifrån detta kan vi anta att “Skam” skulle kunna driva på 

en förändring i synen på psykisk ohälsa i samhället, men för att kunna dra denna slutsats 

krävs en vidare analys av den sociala praktiken, vilket vi har utelämnat i vår studie. 

I “Skam” bemöts även andra ämnen som varit och till viss del fortfarande är, 

tabubelagda och stigmatiserade, till exempel homosexualitet, med ett normaliserande 

perspektiv. Detta framkommer till exempel i en konversation mellan Isak och Emma, en tjej 

som går på samma gymnasieskola som Isak. Isak tar tillfället i akt på en fest att be om ursäkt 

för en tidigare incident då han försvann med Even från en förfest som de hade tillsammans 

med Emma och Evens flickvän Sonja. Emma vet om att Isak är homosexuell och säger: “Det 

är 2016, Isak. Kom ut ur garderoben.” (Avsnitt 5). Den underliggande betydelsen i Emmas 

påpekande om att det är 2016 är troligtvis att homosexualitet, i alla fall i denna kontext, inte 

betraktas som något avvikande. Isak anses därmed inte ha någon anledning att hålla sin 

sexuella läggning hemlig. 

5.2 Del 2 – Isaks narrativ och textanalys 
I detta avsnitt kommer inledningsvis det tema som influerar händelseutvecklingen i säsongen 

att presenteras. Därefter kommer Isaks narrativ att struktureras med hjälp av det holistiskt-

formbaserade angreppssättet och en textanalys av de händelser som har identifierats som 

vändpunkter att genomföras.  

Tema  

Ett centralt tema i säsongen med inverkan på hur narrativet utvecklas är “identitet”. Detta 

tema valdes på grund av att Isak kontinuerligt under säsongens gång konfronteras med frågor 

om vem han är, vem han vill vara och vem han har varit. 

Avsnitt 10, Säsong 1, Scen 00.30-03.40 - Vändpunkt 1. Eva, huvudperson i säsong 1, är på 

väg hem till Isak för att ställa honom till svars för hans lögn om att Jonas, Evas dåvarande 

pojkvän och Isaks bästa vän, har varit otrogen mot henne. När Eva ringer på dörrklockan är 

det Jonas som öppnar dörren. 
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EVA: Var är Isak? / [Jonas går ut på farstubron och stänger dörren bakom sig] / JONAS: 

Isak är lite nere. / EVA: Vad har hänt? / JONAS: Hans pappa har stuckit och hans mamma 

har brutit ihop. / EVA. Oj, shit... / JONAS: Ja, det är ganska shit. EVA: Men går det bra? / 

JONAS: Hans mamma var ju redan lite galen. /EVA: Ja...  

Ett ord som återkommer i scener där psykisk ohälsa kommer på tal är “galen”, vilket är ett 

exempel på ett värdeladdat ord. Både Isak och hans pappa använder det när de pratar om 

mamma Marianne, även “hysterisk” förekommer i sammanhanget. I och med att mamman 

enbart omnämns i negativa ordalag och publiken får ytterst lite information uppfattas 

porträtteringen av henne som en form av den avhumanisering av psykiskt sjuka som 

förekommit i tidigare populärkulturella verk (Fruth & Padderud, 1985:384). I avsnitt 9 är 

Isaks mamma i bild, men man får inte se hennes ansikte, vilket också blir ett exempel på att 

psykiskt sjuka enbart blir ett förkroppsligande av sin sjukdom. 

Föräldrarnas separation är en av de viktigaste vändpunkterna i Isaks liv med störst 

inverkan på hans inställning till psykisk ohälsa, då det är mammans psykiska tillstånd som 

splittrar familjen. Det är första gången som Isaks mammas ohälsa förs på tal i serien, även om 

Eva, som tidigare var en av Isaks bästa vänner, verkar vara medveten om hans 

familjeproblem. 
 

Säsong 3, Avsnitt 1, Scen 18.19-26.35 - Vändpunkt 2  

När Isaks vänner meddelar att de har fått förhinder inför kvällens revygruppsmöte blir Isak 

irriterad, men stannar kvar på mötet. En stund senare lämnar han dock lokalen och går till 

toaletterna, där han sätter sig i ett bås och spelar mobilspel. När han kommer ut från båset står 

Even framför spegeln och rycker papper från pappershållaren. 

EVEN: Skulle du också ha papper? [Isak svarar inte. Even tar upp en använd pappersduk 

från soppåsen och ger till Isak. Isak ser förvirrad ut.] EVEN: Följ med mig ut.  

Trots att Isak förhåller sig skeptisk till Evens agerande följer han med honom ut. Evens 

oförmåga att sluta rycka papper från pappershållaren är troligtvis ett tecken på hans psykiska 

tillstånd. Dock kan det även ha varit en medveten strategi för att starta en konversation med 

Isak, då det förser honom med en passande öppningsreplik. Denna teori stöttas främst av den 

starka modalitet som hans sista uttalande innan han går innehåller. “Följ med mig ut.” är 

formulerat som en uppmaning och inte som en fråga, vilket tyder på att Even vet vad han vill. 
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Even och Isaks känslor för honom kommer i längden att påverka hans inställning till 

psykisk ohälsa, och detta möte där de för första gången har ett samtal med varandra är därmed 

den andra vändpunkten i Isaks narrativ. 
 

Säsong 3, Avsnitt 5, Scen 11.00-15.30 - Vändpunkt 3.  

I denna scen dyker Even oannonserat upp på Isaks idrottslektion och berättar att han vill vara 

med Isak, trots tidigare tvetydighet. Eventuella reaktioner från deras respektive familjer 

kommer på tal, varpå Even frågar Isak varför han inte har någon kontakt med sin mamma.  

ISAK: Pappa hade säkert inte haft nåt [sic] emot det. / EVEN: Men mamma...? ISAK: Min 

mamma är galen. / EVEN: På vilket sätt då? / ISAK: Hon... Det är rent sjuka tillstånd då hon 

tror att världen ska gå under. Att min morbror är Donald Trump. [kort paus] Min morbror är 

inte Donald Trump. / EVEN: Okej... / ISAK: Men jag har inte pratat med henne sen [sic] jag 

flyttade hemifrån. / EVEN. Så ni har inte kontakt längre. / ISAK: Nej. Jag har bestämt mig för 

att mitt liv är bättre utan psykisk sjuka runt omkring mig. 

I denna scen uttrycker sig Isak med stark modalitet, ett exempel på det är meningen: “Jag har 

bestämt mig för att mitt liv är bättre utan psykiskt sjuka runt omkring mig.” Hade han istället 

sagt att han tror att hans liv är bättre utan psykiskt sjuka i hans närhet hade han framstått som 

mer osäker på sitt påstående. 

I denna scen tydliggörs Isaks inställning till psykisk ohälsa, och det framkommer att 

hans mamma är anledningen till att han tar avstånd från psykiskt sjuka. Hans avståndstagande 

tar sig bland annat uttryck i att han inte svarar på sin mammas sms, som han får i exempelvis 

avsnitt 1. Kort efter Even och Isaks konversation skriver Even i ett sms att han tycker att deras 

relation har gått för fort fram och att han behöver tid för sig själv. 

Tidigare under säsongen har Even stundtals tagit avstånd från Isak och framstått som 

obeslutsam och svårfångad, främst på grund av att han har ett förhållande. Att Even drar sig 

undan kan bero på att han inte vill att Isak ska bli varse om hans psykiska sjukdom, vilket 

således blir en form av skylning (Goffman, 1972:109). Han kan dock även ha varit på väg in i 

en depression, något som bipolära personer kan uppleva efter en manisk period. För Isak leder 

Evens obeslutsamhet till att han börjar må allt sämre. Han är tillbakadragen när han umgås 

med Jonas, Mahdi och Magnus och hamnar i bråk med en av dem på en fest. Denna 

händelseutveckling leder fram till vändpunkt fyra. 
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Säsong 3, Avsnitt 6, 08.15-11.40 - Vändpunkt 4 

Isak går till skolsköterskan för att få hjälp med sina sömnproblem. Han blir uppropad och 

följer med skolsköterskan in på hennes kontor. 

SKOLSKÖTERSKAN: Yes? [Isak stänger dörren efter sig] Det är bara att sätta sig ner. / 

ISAK: Tack. [Längre tystnad] Det är du som är skolläkare. / SKOLSKÖTERSKAN: Läkare 

och läkare... Ja. Typ. ISAK: Det stod läkare på... [gör en gest mot dörren] / 

SKOLSKÖTERSKAN: Den skylten är från 1962. Vad kan jag hjälpa dig med? [Isak ser ner i 

golvet, han blir röd i ansiktet.] / ISAK: Jag har haft svårt att sova på sistone. Väldigt svårt, 

till och med. Det går ut över skolan. / SKOLSKÖTERSKAN: Det är dumt. / ISAK: Ja. Så jag 

undrar om jag kan få några tabletter. För jag... Men sömnproblem kanske inte är det värsta. 

Isak är uppenbart osäker och obekväm i sammanhanget. Han kommenterar skylten utanför 

skolsköterskans dörr, vilket kan tolkas som att han vill kringgå att behöva berätta varför han 

är där. Att småprata kan också ses som en artighetsgest men med tanke på hans nervositet är 

det mer troligt att det är hans osäkerhet som påverkar. När han börjar berätta om sina problem 

undviker han skolsköterskans blick och blir generad. 

SKOLSKÖTERSKAN: Ja. Vi skickar dig till BUP. / ISAK: Vad betyder det? / 

SKOLSKÖTERSKAN: Det betyder att du ska få prata med nån [sic] som kan hjälpa dig 

sortera tankarna. / ISAK: Inget sånt. Nej. Nej, det är inte det. Då får det vara. Seriöst! Jag 

ska inte på nåt [sic] sånt. 

Isak reagerar defensivt när han förstår vad skolsköterskans hänvisning till BUP innebär. Han 

går från att vara besvärad och ha svårt att sätta ord på sina tankar till att säga ifrån med tydlig 

betoning på att han inte tänker motta psykiatrisk hjälp. Hans påstående uttrycks med stark 

modalitet, till skillnad från tidigare konversation då han framstod som mer osäker. 

Osäkerheten framkommer framförallt i följande mening “Så jag undrar om jag kan få några 

tabletter.”, där det fetstilta indikerar låg modalitet. Den låga modaliteten härleds till hans 

negativa syn på och avståndstagande från psykisk ohälsa. Han vill inte bli som sin mamma 

och när skolsköterskan insisterar på att skicka honom till BUP, reagerar han starkt. 

I en senare del av deras konversation säger skolsköterskan: “För du förstår... Varje 

människa är en ö. Och den enda bron över till andra är via ord. När vi inte pratar med 

varandra blir vi ensamma små öar som knaprar piller. Precis som Ibiza. Förstår du?” Isak 

svarar nekande på skolsköterskans fråga. Repliken är ett exempel på en metafor, vars syfte är 
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att hon vill få Isak att förstå vikten av att prata med någon om sina bekymmer. Budskapet 

verkar dock inte gå fram och Isak lämnas oförstående, men mötet med skolsköterskan leder 

ändå till att Isak öppnar upp om sin sexuella läggning för Jonas och senare även för sina andra 

vänner. För Isak, som under säsongens gång aktivt undvikit att berätta varför han mår dåligt, 

är denna scen ett steg mot att bli mer öppen och våga anförtro sig åt vännerna. 
 

Säsong 3, Avsnitt 8, Scen 17:30-28:28 - Vändpunkt 5/Klimax 

Kort efter att Isak och Even återigen har försonats checkar de in på ett hotell. Even är på gott 

humör, men Isak verkar vara illa till mods. Sent på natten försvinner Even, och Isak lämnar 

hotellet för att leta efter honom. Han möter upp Evens före detta flickvän Sonja som förklarar 

att polisen har hittat Even, och hon berättar att Even är bipolär. I den avslutande scenen syns 

Isak gråtande stå kvar efter att Sonja har gått därifrån. 

ISAK: Vad är det som pågår? / SONJA: Han är manisk. Det är det som pågår. Han är dålig. 

Tror du att han är förälskad i dig? Det är han inte. Det är bara en sjuk idé han har just nu. 

Förra året försökte han lära sig Koranen utantill på arabiska. Han borde inte röka på heller. 

Det tål han inte, som du kanske förstår. Kan du bara vara snäll och hålla dig borta? 

I konversationen mellan Sonja och Isak är flera av Sonjas uttalanden exempel på hur talaren 

uttrycker stark modalitet. Sonja formulerar sig på ett sätt som tolkas som att det hon berättar 

om Even är en obestridlig sanning (Winther Jørgensen & Philips, 2000:88), till exempel att 

förälskelsen inte är på riktigt utan enbart ett uttryck för Evens psykiska ohälsa. Sonja ger inte 

heller Isak en möjlighet att säga något innan hon lämnar platsen.  

Denna vändpunkt är historiens klimax, det vill säga den avgörande punkten då 

händelseutvecklingen når sin kulmen. Efter att Isak har fått reda på att hans uppfattning om 

Even inte överensstämmer med hans faktiska identitet och efter att ha blivit upplyst om hans 

psykiska sjukdom, bryter han kontakten. Evens psykiska ohälsa är ur Isaks perspektiv en 

mindre önskvärd egenskap (Goffman, 1972:12), då han tidigare tillkännagett att han inte vill 

ha psykiskt sjuka personer i sin närhet. Isaks ledsamhet och avståndstagande beror på att han 

starkt förknippar psykisk ohälsa med problem och förstörda relationer, och att han tror att 

deras kärlekshistoria har varit en lögn på grund av Evens psykiska tillstånd. 
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Säsong 3, Avsnitt 9, Scen 04:50-08:08 – Vändpunkt 6  

Efter incidenten på hotellet möter Isak upp vännerna Jonas och Mahdi i skolan. Magnus 

ansluter sig senare och Isak berättar att Even är manisk.  

ISAK: Han är visst bipolär. / MAGNUS: Mamma är också bipolär [Isak kollar upp] / ISAK: 

Har du också en galen mamma? / MAGNUS: Hon är inte galen, hon är bipolär. / ISAK: Hur 

är hon då? / MAGNUS: Hon är jävligt schyst. Hon är... Du har väl träffat henne? / ISAK: Ja, 

det har jag. Hon verkade normal. / MAGNUS: Hon är normal. Hon har bara perioder när 

hon är antingen låg eller hög. Vem snackar ni om? / ISAK: Even är också bipolär.[...] / 

MAGNUS: Fråga Even vad han känner. Han är inte hjärndöd bara för att han har varit 

manisk.  

Isak använder återigen ordet “galen” för att beskriva en människa med psykisk sjukdom, men 

blir tillrättavisad av Magnus. Ordet “galen” är som tidigare nämnt ett negativt laddat ord. 

Meningen “Hon är jävligt schysst” är ett exempel på hur Isak uttrycker stark modalitet medan 

“Hon verkade normal” framstår som en mer osäker kommentar i och med användningen av 

ordet “verkade”.  

I den här scenen bekräftar Isaks uttalanden återigen hans negativa inställning till 

psykisk ohälsa, främst genom sambandet han ser mellan att vara psykiskt sjuk och galen. 

Denna scen identifierar vi som en av de viktigaste vändpunkterna i säsongen eftersom Isak 

återupptar kontakten med sin mamma och med Even efter samtalet med Magnus. 

Isaks inställning till psykisk ohälsa utvecklas successivt under säsongens gång från 

något som han betraktar som avvikande och onormalt till att han träffar Even och olika 

händelser och andras sätt att tala om psykisk ohälsa ändrar denna inställning. Framförallt är 

det den normaliserande syn som Magnus framför som har mest inverkan på Isaks syn på 

psykisk ohälsa. 

Isaks narrativ kan definieras som ett Narrative of Progress, det vill säga en historia 

som utvecklas i en positiv riktning (Lieblich et al. 1998:90), eftersom Isaks förändrade 

inställning genererar flera positiva utfall. Dock, vilket framkommer efter att ha strukturerat 

historien med den holistiskt-formbaserade metoden, är inte utvecklingen i sig jämn. Isak 

konfronteras med motstånd längs vägen, till exempel när han upplever sömnsvårigheter, 

vilket blir en nedgång i narrativet. 
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6.0 Slutsats 
I denna uppsats har syftet varit att besvara de frågeställningar som vi presenterade 

inledningsvis, det vill säga hur Isaks identitet konstrueras och förändras under säsongens gång 

och vilka diskurser som inverkar på händelseförloppet och hans handlingar.  

Genom att använda den holistiskt-formbaserade analysmetoden har det framkommit 

att Isaks inställning till psykisk ohälsa förändras allteftersom säsongen fortskrider. I början av 

säsongen är psykisk ohälsa ett ämne som Isak talar negativt om och något han själv varken 

vill förknippas med eller ha i sin närhet. I analysen har det framkommit att motiven till Isaks 

avståndstagande beror på tidigare negativa upplevelser med familjen och en strävan efter att 

leva upp till normer och förväntningar. Vännen Magnus normaliserande syn på psykisk ohälsa 

är en bidragande orsak till Isaks förändrade inställning. Denna förändring genererar positiva 

effekter, bland annat återupptar han kontakten med sin psykiskt sjuka mamma och fördjupar 

sin relation med kärleken Even. Utgången hade inte varit densamma om hans vänner 

demonstrerat samma negativa inställning till psykisk ohälsa som Isak hade i början.  

Huruvida de diskurser som används i texten på ett eller annat sätt kommer att påverka 

den rådande diskursordningen och den sociala praktiken är en fråga som vi lämnar för 

framtida analys. I denna specifika populärkulturella text framstår den normaliserande 

diskursen som den dominanta, då den i slutändan “vinner”. Så är dock inte fallet i många 

andra populärkulturella verk, vilket har konstaterats av flertalet forskare. Intressant i 

sammanhanget är även att reflektera kring likheter och skillnader mellan ”Skam” och de icke-

skandinaviska tv-program som presenterades i bakgrundsavsnittet. Då vi inte jämför ”Skam” 

med ett äldre populärkulturellt verk är det dock svårt att dra några slutsatser om en eventuell 

förändring i vilka diskurser kring psykisk ohälsa som förekommer i populärkultur.  

För att vidare studera de populärkulturella verkens betydelse för den allmänna 

inställningen till ett ämne kan etnografiska studier vara lämpliga. Genom att genomföra en 

etnografisk studie kan en forskare undersöka ifall media lägger grunden för vidare samtal 

(Gans-Boriskin & Wardle, 2005:41) Forskaren kan till exempel studera de vardagliga 

konversationerna kring ett ämne, exempelvis psykisk ohälsa i ”Skam”, på en gymnasieskola. 

Gans-Boriskin och Wardle (2005:28) menar att de populärkulturella verken, i detta fall 

tv-program, bör betraktas som ett verktyg för att främja diskussion och debatt kring ett ämne. 

Vi menar att det är viktigt att som forskare studera och ifrågasätta de diskurser som 

förekommer i populärkultur, och att i allmänhet belysa ämnen som anses tabubelagda och 

stigmatiserade för att bryta stigmatiseringen kring dessa. 
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