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Abstrakt  
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur den webbaserade ungdomsserien Skam kan 

fungera som undervisningsmaterial i religionskunskap på gymnasienivå. Därför ämnar vi  

genom uppsatsens diskursanalytiska teori och metod att analysera om och hur förenklade 

föreställningar om muslimer reproduceras eller dekonstrueras i Skam. Vårt resultat visar att 

Skam oftast dekonstruerar förenklade föreställningar om muslimer samt att seriens 

framställning av muslimer på flera vis överensstämmer med hur muslimer lever i Europa. 

Därmed menar vi att serien utgör potential som material inom ramen för religionsundervisning 

i svensk skola. I den ämnesdidaktiska reflektionen beskriver vi hur serien kan anknytas till 

läroplanens övergripande mål samt religionsämnets syfte och det centrala innehållet på 

gymnasienivå. Vi finner alltså underlag i Skam för att diskutera spänningen mellan förenklade 

föreställningar samt komplexiteten i hur det kan vara att leva som muslim i ett samtida 

mångkulturellt land som Sverige eller Norge.  

 

Nyckelord: muslim, islam, Skam, populärkultur, framställningar, diskursanalys, föreställningar, 

stereotyper, fördomar, islam i Europa, ungdomar, gymnasieskola, religionsundervisning. 
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1. Inledning 
 

Vi lever i en kaotisk värld, där det är svårt att förstå reglerna […] Varför måste några fly medan 

andra är trygga? Varför blir människor spottade på på gatan? Och varför är det så att när man försöker 

göra nåt bra så får man hat tillbaka? Det är inte konstigt att folk ger upp och slutar tro på det goda 

[…] Rädsla sprider sig. Men... som tur är gör även kärlek det (Säsong 4, avsnitt 10).  

 

Citatet ovan är delar av ett tal, riktat till en muslimsk tjej i den webbaserade serien Skam 

(SVTplay 2017) som bjudit in människor med olika kulturella bakgrunder och religiösa 

tillhörigheter för att vara tillsammans under den muslimska festen Eid. Det beskriver i synnerhet 

en värld full av hat och orättvisa där människor är rädda. Rädsla och hat kan förebyggas och 

avlägsnas med kunskap enligt oss, två lärarstudenter från Halmstad Högskola. Som lärare är 

det vår uppgift att ge kunskap och främja förståelse för att undvika missförstånd mellan 

ungdomar med olika kulturella bakgrunder och religiösa tillhörigheter. Vi vill bidra med 

tolerans för olika individer och förebygga fördomar. För att göra det har vi till avsikt att, precis 

som religionshistorikern och den tidigare gymnasieläraren Christer Hedin förespråkar, forma 

ett nytt material med utgångspunkt i religionsämnets syfte och mål (2014: 18-19). Vi önskar 

använda ett material som ligger i tiden och som tilltalar ungdomar, vilket Skam verkar göra 

(Ekots Lördagsintervju 2017). Våra tidigare erfarenheter av Skam har endast varit i under-

hållande syfte. Med den här uppsatsen är vårt mål att vidga våra kunskaper om serien som 

populärkulturellt verk och dess framställning av muslimer.  

 

1.1 Syfte och frågeformulering 

Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur muslimer omtalas och framställs i serien Skam. 

Vi ämnar att jämföra Skams framställningar med fyra författares studier och redogörelser av 

förenklade föreställningar om muslimer samt undersökningar om komplexiteten i hur det kan 

vara att leva som muslim i Europa under 2000-talet. Slutligen syftar uppsatsen till att diskutera 

Skams potential för religionsundervisning i svenska gymnasieskola. Vi börjar vår undersökning 

med att analysera och synliggöra i vilka diskurser som muslimer i Skam omtalas eller framställs. 

Syftet med en sådan analys är att samla in material inför uppsatsens diskussion. I nästa steg har 

vi som avsikt att kartlägga hur Skam reproducerar eller dekonstruerar existerande före-

ställningar om muslimer. Vår avsikt är att analysera serien genom följande frågeställningar:  
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1. Inom vilka diskurser förekommer muslimer i Skam?  

2. På vilket sätt reproducerar eller dekonstruerar Skam existerande förenklade 

föreställningar om muslimer?  

3. På vilket sätt överensstämmer den förmedlade bilden av muslimer utifrån 

Skam med komplexiteten i hur det kan vara att leva som muslim i Europa?  

 

Genom ovanstående frågeställningar har vi till avsikt att få en inblick i hur Skam skildrar 

muslimer. Vår förhoppning är att den här studien ska bidra med insikter om hur Skam kan 

möjliggöra för lärande hos gymnasieelever inom ramen för religionsämnet. 

 

1.2 Avgränsning 
I den här uppsatsen har vi gjort en del avgränsningar. Den tid som vi har haft till vårt förfogande 

har motsvarat tio veckors heltidsstudier. Därför avgränsade vi oss till att välja ut endast ett 

populärkulturellt verk som material för undersökningen. Vi valde dock att analysera samtliga 

av Skams fyra säsonger för att kunna säkerställa att vi inte gick miste om något avgörande för 

att kunna uttala oss om serien som helhet. En annan avgränsning vi har gjort är att fokusera på 

seriens framställning av muslimer, med andra ord inga andra religiösa utövare har analyserats 

även om de förekommer i serien. 

 

1.3 Bakgrund  
Under det här avsnittet har vi som avsikt att hjälpa läsaren att förstå kontexten runt vårt ämnes-

område. Vi redogör dels för produktionen bakom samt mottagandet av webbserien Skam, dels 

för islam och muslimer i Norge och övriga Europa.  

 

1.3.1 Serien Skam 
Skam är en norsk webbaserad serie inom genren drama. De totalt 43 episoderna uppdelade på 

fyra säsonger, spelades in i Norge under åren 2015 till 2017. Produktionsbolaget som står för 

serien är Norsk Rikskringkasting (NRK) och det är även på deras hemsida som serien sänds. 

Manusförfattare och regissör för filmserien är Julie Andem (IMDB u.åb.). Programmet riktar 

sig till ungdomar från 15 år och uppåt generationer (NRK TV 2017). Serien publicerades för 

första gången i Norge den 25 september 2015 och i Sverige samt Danmark den 1 december 

2016 (IMDB u.åa.). I den norska dagstidningen Aftonposten kunde läsarna den 15 januari 2016 

ta del av informationen om att det första serieavsnittet av Skam är det mest sedda på NRK:s 
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webb-TV någonsin (Aldridge 2016). Serien nådde liknande succésiffror i Sverige. I en intervju 

den 14 januari 2017 för Ekot bekräftade SVT:s v.d. Hanna Stjärne att programmet har haft flest 

tittare på nättjänsten SVTplay totalt (Ekots lördagsintervju 2017). Intresset för Skam har fått en 

fortsatt spridning internationellt, exempelvis framhåller skribenten Mark Sweney (2016) i sin 

artikel i tidningen The Guardian att Storbritannien har köpt rättigheterna till att sända serien. 

       

Inför produktionen av Skam gjorde producenten Julie Andem ett gediget förarbete. Skribenten 

för Mediehuset Nettavisen, Adrian Møller Haugen, redogör för en intervju med NRK:s 

redaktionschef Håkon Moslet där läsarna får ta del av Julie Andems projekt. Hon reste runt i 

olika ungdomsmiljöer i Norge för att fånga in en realistisk bild av norska ungdomar idag. 

Utöver det gjorde Andem cirka 50 djupintervjuer med unga i Norge samt studerade aktivt hur 

ungdomar använder sociala medier. Det insamlade materialet gav Andem förutsättningar att 

lyckas bemöta de unga tittarnas behov, med andra ord träffsäkra teman i relation till 

konsumenternas intresse (Møller Haugan u.å.). Filosofie doktorn i filmvetenskap Malena 

Janson framhåller i sin artikel i Svenska Dagbladet från den 29 april 2017, att skådespelarna 

under inspelning fick chansen att vara medskapare av repliker och manus. Anledningen 

beskrivs av Janson (2017) vara att regissören önskade hålla materialet dagsaktuellt och därmed 

var tacksam för ungdomarnas idéer.  

 

1.3.2 Islam och muslimer i Norge och övriga Europa  
Statistik från december år 2017 visar att det finns omkring 153 000 muslimer i Norge idag vilket 

utgör ungefär 24,7 procent av landets religiösa medlemmar utanför den kristna kyrkan 

(Statistisk Sentralbyrå 2017). Religionshistorikern Hege Irene Markussen menar dock att 

sådana statistiska siffror dessvärre gömmer den stora variationen som ryms inom den 

muslimska identiteten. Det vore direkt fel att utgå från att muslimer som grupp har en homogen 

livsstil (2005: 11-12). Även professorn i religionsvetenskap Göran Larsson, docenten i 

religionshistoria Susanne Olsson och lektorn i religionsvetenskap Simon Sorgenfrei framhäver 

att det är svårt att uppskatta hur många av muslimerna i Europa som faktiskt är praktiserande 

eller bekännande. Det förekommer alltid mätning- och definitionsproblematik vid statistiska 

undersökningar (2015: 326). Religionshistorikern Mattis Gardell poängterar vidare att det 

framförallt är efter attacken den 11 september år 2001 i USA som muslimer klumpas ihop till 

en homogen enhet. En grupp vars kategorisering utgörs av en negativ laddning då den 

återkommande omtalas vara västvärldens huvudfiende. Att vara muslim kan därmed får 
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konsekvenser för individer med muslimsk identitet i Europa (2010: 43). Bland annat omnämns 

svårigheter med att få bostad och arbete (2010: 92).  

 

Enligt Gardell har främlingsfientliga partier blossat upp över hela Europa (2010: 9-10). 

Exempelvis har många nordiska länder politiska partier på frammarsch som hyser agg mot 

muslimer, däribland Dansk Folkeparti i Danmark, Sveriedemokraterna i Sverige samt 

Fremskrittpartiet i Norge (Gardell 2010: 254). Statsvetaren Doug Saunders beskriver hur 

Fremskrittpartiets finansexpert angrep invandrarpolitiken i landet år 2010. Han uttryckte 

nämligen att de muslimska invandrarna bryter ner det norska samhället med sina normer och 

värderingar. Händelsen ska ha ägt rum efter att partiet i fråga avlägsnat de radikala anti-

invandrarna (Saunders 2013: 35). Saunders beskriver även det terrorattentat som utfördes av 

Anders Behring Breivik i Oslo år 2011 som en del av den främlingsfientligheten som är rådande 

i Norge. De som föll offer för dådet var utsedda. De var politiker som främjade den muslimska 

invandringen i Norge och Europa. Breivik ämnade även att avlägsna nästa generation av dessa 

toleranta politiker och tog därför livet av de unga politiskt aktiva inom Arbeiderpartiet (2013: 

19). Breiviks dåd bidrog inte till att de främlingsfientliga åsikterna försvagades, tvärtom 

betraktade andra högerextremister tillfället som en möjlighet till att sprida den föreställda 

sanningen om att muslimerna kommer att ta över världen (Saunders 2013: 35-36).  

 

1.4 Tidigare forskning  
Under följande stycke redogör vi för tidigare forskning på området för framställningar och 

representationer av muslimer inom populärkultur. Då Skam är en tämligen ny produktion finner 

vi ingen befintlig forskning om dess framställning av muslimer. Dock pågår i nuläget en 

undersökning vilken ska utföras av lektorn i medie- och informationskunskap Synnøve Skarsbø 

Lindtner och stipendiaten John Magnus Ragnhildson Dahl. De vill skapa sig en förståelse av 

seriens demokratiska roll då den enligt dem förmedlar goda förebilder och politiska budskap 

(Universitetet i Bergen 2017). Nedan kommer vi att ringa in vårt undersökningsfält med tidigare 

forskning på området. Först presenteras fyra artiklar kort och sedan utvecklas tre i referat. Dessa 

berör alla framställningen av muslimer i fiktiva verk. 

  

Den första studien är utförd i Norden av doktorn i statsvetenskap Ulrik Pram Gad som har 

undersökt huruvida framställningen av muslimer är stereotyp eller inte i danska TV-serier 

(2017: 444). Utöver studien av fiktiva serier vill vi ringa in fältet genom att lyfta artiklar som 
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behandlar amerikanska filmers skildringar och framställningar av muslimer. Dessa filmer till-

hör det populärkulturella fältet och även om de producerats i USA har de spridning i de nordiska 

länderna. Dagens svenska ungdomar är exempelvis mycket influerade av amerikansk populär-

kultur. De är relevanta att belysa i sammanhanget då de analyserar framställningen av muslimer 

i fiktion precis som vi ämnar att göra i denna uppsats. Exempelvis visar Evelyn Alsultany, 

professor vid departementet för amerikansk kultur vid universitetet i Michigan att det före-

kommer förenklade framställningar och stereotypisering av muslimer även i amerikansk film 

(2016: 1-2). Michelle Aguayo vid Concordiauniversitetet i Canada undersöker om de stereotypa 

föreställningarna om muslimska män som farliga och kvinnliga muslimer som i behov av 

räddning förekommer i filmen The Kingdom. Utöver det vill hon se vilka konsekvenser som 

framställningarna i film får för muslimer i verkligheten (2009: 41, 53). En tredje författare som 

undersökt framställningen av muslimer i amerikansk film är Anton Karl Kozlovic. Han tittade 

på anti-islamiska teman som finns inbäddade i västerländska filmer (2007: 213). 

  

Nedan behandlas tre artiklar mer ingående vilka har valts ut av olika anledningar. Den första 

studien berör föreställningar om och attityder gentemot muslimer. Den har valts då den ger en 

bild av hur just nordisk populärkultur framställer muslimer. Den andra undersökningen ingår i 

urvalet eftersom den behandlar flera specifika föreställningar om och framställningar av 

muslimer i fiktion, liksom hur vissa författare har arbetat för att bemöta dessa föreställningar. 

Det ämnar även vi att göra genom att titta på reproduktion och dekonstruktion, dessutom av 

liknande föreställningar. Trots att denna undersökning är utförd på amerikanska populär-

kulturella verk anser vi den vara av relevans då de föreställningar den behandlar delvis stämmer 

med de föreställningar vi funnit i nordiska och europeiska studier. Den sista studien under den 

här rubriken är aktuell att utveckla för oss då den har analyserat en serie som har flera likheter 

med serien Skam. Liksom Skam syftar denna till att bemöta typiska föreställningar om 

muslimer. Utöver det stämmer flera av dess framställningar av muslimer överens med de som 

förekommer i Skam.  

 

1.4.1 Redogörelse av Nilssons analys av två svenska populärkulturella verk 

Professorn i litteraturvetenskap Magnus Nilsson från Malmö Högskola har i sin artikel från 

2012 intresserat sig för hur identitetsskapande gestaltas i populärkultur. I sin analys jämför han 

de två litterära verken Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri och Kalla det vad fan du vill av 

Marjaneh Bakhtiari (Nilsson 2012: 27-28). I Ett öga rött får läsarna möta den identitetssökande 
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tonåringen Halim. Fadern Otman vill att Halim ska anamma den svenska kulturen medan den 

bekante Dalanda försöker uppmuntra honom till att fokusera på den muslimska identiteten. På 

sikt förstår Halim att han inte behöver välja mellan att vara svensk eller muslim, utan att 

samtliga identiteter går att integrera med varandra. En karaktär som har stor inverkan i Halims 

identitetsskapande enligt Nilsson, är lärarassistenten Alex. I deras samtal framgår det att Alex 

förespråkar att Halim ska undvika att överta en färdig identitet, han bör istället hitta det egna 

jaget (2012: 28-29). De flesta karaktärer i romanen verkar dock förstå världen genom att 

separera olika kulturer och människor från varandra. Halim visar exempelvis tendenser till 

diskriminering då han dels delar in folk i grupper, dels ger varje grupp bestämda egenskaper. 

Som en motbild visar karaktären Alex under berättelsens gång att identiteten är något högst 

individuellt oavsett människans kulturella bakgrund (2012: 33-39).  

Den andra romanen som Nilsson närmar sig, Kalla det vad fan du vill, innehåller en rad olika 

karaktärer. Tonåringen Bahar flyttade till Sverige från Iran tillsammans med sin familj. Hennes 

pojkvän Markus familjemedlemmar ser olika på ungdomarnas kärleksrelation. Markus mamma 

välkomnar Bahar medan Magnus farfar misstänker att Bahar är en ”sån där muslim”, ett hot. Det 

är tydligt att de flesta karaktärer även i den här romanen, förstår världen genom att kategorisera 

människor i representationer av en viss kultur (2012: 39-42). Nilsson hävdar även att Edward 

Saids teori om orientalism går att applicera på romanen Kalla det vad fan du vill. Det är en teori 

som grundar sig på att öst och väst utgörs av motsatspar vilket föder stereotypa föreställningar 

om kulturella uttryck för respektive kategori. Väst framställs som utvecklat och rationellt 

medan öst förknippas med tidlöshet och mystiska inslag. Föreställningar om ”Orienten” från 

kolonialtiden synliggörs genom att exempelvis Markus mamma förkastar den materialistiska 

tillvaron i väst för att istället intressera sig för ”tropiska” fynd i andra länder. Det leder även till 

att samma karaktär reducerar människor till representationer av en kultur där alla delar samma 

preferenser oavsett om de i grund är goda eller onda individer (2012: 46-50).  

I sin slutsats hävdar Nilsson att Ett öga rött på ett bättre sätt gestaltar ett individuellt identitet-

skapande än Kalla det för vad fan ni vill. Nilsson framhåller därmed att författaren Bakhtiari 

hade kunnat ge mer betoning åt förståelsen för att en människas existens inte enbart kretsar 

kring attributen muslimsk, iransk, svensk eller invandrare. En individ är medskapare i 

identitetsprocessen vilket även kan innebära att flera kulturella identiteter integreras hos de 

personer som lever i en mångkulturell miljö likt Sverige (2012: 52-57). 
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1.4.2 Redogörelse av Pumphreys analys av serietidningar   
I sin artikel från 2016 redogör professorn i religionsvetenskap Nicholaus Pumphrey från Baker 

University för serieförlaget Marvels framställning av muslimer. Innan terrorattacken den 11 

september 2001, framställdes muslimer i serietidningarna utifrån orientalistiska föreställningar. 

Pumphrey menar att dessa karaktärer alltid verkar bli kopplade till en arabisk etnicitet, en 

muslimsk klädsel och ett typiskt muslimskt beteende. Stereotypiska attribut förekommer, såsom 

mörk hy, turbaner samt flygande mattor. Anledningen till att muslimer skildrades på det här 

bestämda sättet, var att produktionen utgick från att amerikaner känner igen muslimer i den 

framställningen. Många amerikaner hävdas se muslimer som invandrare från Orienten, det vill 

säga områden från Nordafrika samt Mellanöstern. För serieskaparna är det önskvärt att 

karaktärerna känns igen av läsarna. Exempelvis uppfattades inte en muslimsk kvinnlig karaktär 

i serien som muslim då hon inte bar en stereotypisk klädsel (2016: 781-785). 

  

Även efter terrorattacken på World Trade Center fortsatte Marvel att framställa muslimer på ett 

visst sätt, då med speciell anknytning till extremistisk terrorism (2016: 782). I jämförelse med 

den goda amerikanen skildrades muslimen genomgående som ond (2016: 794). Pumphrey 

beskriver att serietecknare försökte utmana de stereotypa framställningarna av muslimer men 

endast lyckats delvis fram till 2014. Då inträdde karaktären Kamala Khan i serierna som Ms. 

Marvel. Hon är en ungdom som beskrivs vara både iranier och amerikan (2016: 782). Kamala 

växer upp i en strikt traditionell familj där exempelvis brodern ber mycket och bär muslimsk 

klädnad. Brodern är även noggrann med att poängtera för Kamala att hon bör gifta sig med en 

muslimsk man för att kunna föra det kulturella arvet vidare. Utifrån berättelsen upplevs 

föräldrarna vara strikta på grund av att de är invandrade pakistanier. Kamala själv slits mellan 

två världar då fläskkött lockar till måltid medan hon innerst inne vet att det är en förbjuden 

maträtt för muslimer. Som trogen muslim går Kamala till moskén där pojkar och flickor åtskiljs. 

Det framgår även att hon blir mobbad och anses som annorlunda på grund av sin religiositet. 

Kamala är stundtals tveksam till om hon vill ingå i den vita amerikanska kulturen (2016: 791). 

  

Ett annat inslag i samma berättelse synliggörs i läsarens möte med den muslimska karaktären 

Nakia. I sammanhanget framgår det att icke-muslimer har föreställningar om att muslimer är 

på ett visst sätt. Exempelvis belyses förväntningar om att slöjan är något påtvingat och att 

muslimska kvinnor är förtryckta. De här fördomarna bemöter Nakia med en nyanserad bild av 

muslimer. I relation till Kamalas hemförhållanden händer något drastiskt då hon upptas i kretsen 

med hjältarna. Hennes identitet utmanas och hon tvingas gå till sig själv för att fråga vem hon 
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egentligen är och vill vara. I sin utveckling till superhjälte lämnar hon den stereotypa bilden av 

att vara muslim men Kamala kan ändå behålla sin muslimska identitet. Pumphrey kan i sin 

artikel konstatera att bilder av muslimer som framkommer i serietidningar har blivit mer 

nyanserade och mångfasetterade då karaktärer med en muslimsk identitet ges nya roller och 

utrymmen (2016: 791-794). 

 

1.4.3 Redogörelse av Kassams analys av en kanadensisk serie 
Shelina Kassam lektor i religionsvetenskap vid Torontos universitet i Kanada har utfört en 

analys av den kanadensiska humorserien Little Mosque on the Prairie. Hon syftar till att 

analysera seriens karaktärer och teman inom ramen för diskurser om medborgarskap, 

nationalism och tillhörighet efter terrorattentatet som utfördes av al-Qaida den 11 september 

2001. Kassam lyfter begreppet orientalism, vilket betecknar ett sätt för västerlänningar att höja 

sig själva över andra folkgrupper. Inom orientalismen skiljs ”vi” från ”de exotiska andra”. 

Muslimer ska då tillhöra den senare kategorin och beskrivs som primitiva, annorlunda, 

irrationella medan västerlänningar beskrivs vara mogna, normala och rationella. Den 

orientalistiska uppfattningen av muslimer är generaliserande då alla tillskrivs samma 

värderingar och sätt att leva. I den orientalistiska diskursen står uppfattningen om den 

muslimska exotiska, förföriska, farliga och förtäckta kvinnan. Hon utgör en bild för den 

västerländska föreställningen av den kvinnliga muslimen än i dag och flera ideologiska strider 

utövas i samtiden över den muslimska kvinnans kropp och klädsel. Little Mosque on the Prairie 

utmanar de orientalistiska föreställningarna men lägger ändå fram en idealiserad muslimsk 

kvinna. Karakteriseringar som denna orsakar en begränsning av olika muslimska kvinnors 

erfarenheter inom diskursen (2015:606-608). 

 

Serien Little Mosque on the Prairie utmanar visserligen stereotyper från orientalismen samt 

föreställningar om muslimer som terrorister men den bidrar inte, enligt Kassam, med sin största 

potential till att visa nyanserade representationer av muslimer (2015: 606-607). Serien ger en 

ensidig bild då den mångfald som förekommer är begränsad till etnicitet hos de olika muslim-

erna. Kassam lyfter fram detta som en kritik då serien har som mål att utbilda om muslimska 

levnadssätt och visa att de är ”precis som alla andra”. Kassam ställer frågan om komediseriens 

egentliga mål kanske är att visa en idealiserad bild av en muslimsk gemenskap som är lättare 

att definiera och förklara. Islamisk tro och praktik framställs på ett ensidigt vis. Exempelvis 

påpekar Kassam förekomsten av en överanvändning av frasen ”det är islamskt” vilken betonar 

seriens hänvisning till ett universellt islam som accepteras av alla muslimer (2015: 610-611). 
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Utöver det förklarar Kassam att en bild av att hängivna muslimska kvinnor bär slöja presenteras. 

Ensidiga snarare än mångfacetterade perspektiv på frågor som dejting och äktenskap mellan 

muslimer och icke-muslimer, liksom arrangerade äktenskap förmedlas också. Exempelvis 

beskrivs alla muslimer i serien med uppfattningen om att kärleksrelationer mellan muslimer 

och icke-muslimer är något att utesluta med hänvisning till islam. Antingen tillåts ett agerande 

av islam eller inte. Ingen hänsyn tas alltså till att det skulle kunna finnas olika tolkningar av och 

sätt att utöva islam samt olika perspektiv på denna religion. Detta stärker och förmedlar en 

stereotyp uppfattning av att muslimer söker doktrinär renhet när de letar svar i religionen vilket 

skapar bilden av en existerande islamisk norm (2015: 611-612). 

 

I förgrunden placeras den moderna måttfulla muslimen som också bemöter religionen på ett 

ensidigt ”korrekt” vis, liksom de andra karaktärerna (2015: 613). Denne är måttfull i sin 

religiösa utövning samt tro och framställs som modern och liberal, med en vilja att integrera sin 

tro i det mångkulturella samhället. Denne kan assimileras. För att kunna assimileras måste 

muslimen frigöra sig från sin ”överdrivna” kultur och dess värderingar kring bland annat köns-

roller. Genom att förmedla denna uppfattning reproducerar serien kanadensiska föreställningar 

och budskapen i det kanadensiska sättet att förstå världen (2015: 606). Framför allt en karaktär 

presenteras som en måttfull och modern muslim. Det är en kvinna som tillskrivs egenskaper 

som professionell, stark, oberoende och engagerad i viktiga frågor som cirkulerar i den muslim-

ska gemenskapen. I relation till den moderna muslimska kvinnan framställs en modern man. 

Han är imam och förmedlas vara en ”bra” muslim. Han är måttfull i sin religionsutövning samt 

liberal, modern men ändå engagerad i sin tro samtidigt som han är en ”bra” kanadensisk 

medborgare (2015: 612-615).  

 

Dessa två har skapats för att utmana orientalistiska stereotyper av muslimer som exotiska, 

traditionella, farliga och förtryckande (eller förtryckta) fanatiker. De idealiseras genom sitt sätt 

att balansera religion med integrationen av det kanadensiska samhället. Båda är praktiserande 

och troende inom ett modernt paradigm. Även om de som sagt hänvisar till endast en tolkning. 

Som en motbild till dem, förekommer två traditionella muslimer, en man och en kvinna. 

Kvinnan motarbetar och motsätter sig ofta den liberala måttfulla muslimska kvinnan, ovan 

beskriven. Mannen står bakom den patriarkala, traditionella inställningen till islams lära. Värt 

att påpeka är dock att ingen av dem framställs som farlig enligt orientalismen (2015: 615-616). 

Som slutsats konstaterar Kassam att Little Mosque on the Prairie kan användas som verktyg 

för att utforska kulturella, politiska och ideologiska diskurser och spänningar som kan anknytas 
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till muslimer i världen efter 9/11. Kassam menar att Little Mosque on Prairie erbjuder 

förenklade muslimska perspektiv och framställningar utan mångfald (2015: 623-624). 

 

1.5 Teori 
I det här avsnittet presenteras vår studies två teorier. Den första är en diskursanalytisk teori 

medan den andra teorin utgörs av föreställningar om muslimer samt konkreta exempel på hur 

det kan vara att leva som muslim i Europa. Med den andra teorin ämnar vi att lyfta fram 

spänningen mellan förenklade föreställningarna och den komplexa verkligheten. Vårt syfte med 

att tillämpa ett diskursanalytiskt perspektiv på materialet är för att analysera vilka diskurser som 

muslimer i Skam förekommer i utifrån hur de omtalas samt framställs som karaktärer.  

 

1.5.1 Diskursanalytisk teori 

Enligt universitetslektorn i metod och vetenskapsteori Marianne Winther Jørgensen och 

psykologiprofessorn Lousie Phillips kan en diskurs beskrivas vara ett bestämt sätt att omtala 

och uppfatta omvärlden. Mer precist relaterar begreppet till föreställningar om olika sociala 

mönster inom vilka språket är strukturerat (2000: 7). Grundaren till diskursanalysen anses av 

många vara den franske filosofen och idéhistoriken Paul-Michel Foucault. Hans förståelse av 

språket som systematiserat, har sitt ursprung i den strukturalistiska språkvetenskapen. Den 

innebär att det inte finns något naturligt sätt att uttrycka världen på utan förståelsen av den 

uppstår när människan tilldelar den innebörd genom sociala konventioner. Då knyts ting 

samman med bestämda tecken (2000: 16-18).  

 

Foucault liksom hans diskursanalys instämmer med det socialkonstruktionistiska antagandet då 

han menar att kunskapen om omvärlden inte är en objektiv verklighet utan en produkt av 

människans kategorisering av världen (2000: 19). Winther Jørgensen och Phillips framhåller 

ytterligare tre socialkonstruktionistiska premisser. För det första skiljer sig vad som betraktas 

som sant respektive falskt mellan olika kulturer och historisk tid. Det innebär att kunskap är 

obeständig. För det andra reproduceras och dekonstrueras människans sätt att förstå världen 

genom sociala processer. Exempelvis konstrueras gemensamma sanningar. För det tredje 

framstår vissa ageranden som normativa samtidigt som andra är otänkbara. Exempelvis kan det 

innebära att den bestämda världsbilden begränsar vilka identiteter och yttranden som är 

accepterade (2000: 11-12). Diskursanalytikerns intresse ligger alltså i att analysera diskursiva 

processer där diskurser konstruerar en bild av verkligheten (2000: 21). 
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1.5.2 Föreställningar om muslimer och komplexiteten i muslimers levnadssätt 
Teoridelen för denna studie behandlar spänningen mellan förenklade föreställningar om 

muslimer och komplexiteten i muslimers verkliga levnadssätt utifrån studier av statistik och 

intervjusvar. Gardell (2010), Saunders (2013), lektorn i samhällsvetenskap Maria Mellegaard 

Lien (2005) och islamologen Jonas Otterbeck (2010) exemplifierar var och en föreställningar 

om muslimer som existerar i västvärlden. Dessa forskare bemöter de förenklade före-

ställningarna med olika former av vetenskapliga belägg. 

 

Muslimer som våldsamma terrorister 

Enligt Gardell förmedlas föreställningar bland annat via nordiska TV-kanaler. Dessa består av 

bestämda uppfattningar och påstående som antas vara sanna (2010: 92-94). Exempelvis verkar 

det finnas en allmän föreställning om muslimer som våldsamma (Gardell 2010: 121). De upp-

fattas rikta en ilska mot de västerländska samhällen de lever i (Saunders 2013: 102). Utöver det 

finns en föreställning om muslimer som positivt inställda till terrordåd (Gardell 2010: 105). 

Tanken på att de jihadistiska terroristerna är religiöst praktiserande och troende, leder många 

till tanken att alla muslimer är möjliga jihadister och radikala i sin tro. Det finns därför före-

ställningar om att alla finner tolkningar i Koranen som stödjer utförandet av våld (Saunders 

2013: 119-120). Otterbeck beskriver samma föreställningar och menar att det är de muslimska 

killarna snarare än tjejerna som förknippas med våld och terror (2010: 128-130).  

 

Flera av de informanter som Mellegaard Lien intervjuat upplever förekomsten av dessa före-

ställningar då de exempelvis ofta förväntas att de som muslimer ska försvara terrorism (2005: 

90). Muslimer är dock inte mer våldsamma än troende inom andra religioner (Gardell 2010: 

121). Det är inte alla muslimer utan terrorister och extremister som riktar en ilska mot de 

sekulära samhällena i väst, menar Saunders. De muslimer som sympatiserar med terror utgör 

en liten minoritet. I 88 procent av alla fall är det istället muslimer som faller offer för terror 

utförd av jihadister (Saunders 2013: 105-107). I västvärlden generellt är det i princip lika många 

icke-muslimer som muslimer som stödjer våld (Saunders 2013: 106). Saunders beskriver att 

muslimerna är den grupp som är mest tillfredsställda med sina liv i de västerländska länderna 

enligt undersökningar (Saunders 2013: 102-103). Saunders uttrycker att de militanta 

terroristiska organisationer som utfört terrordåd och uppmärksammats av media inte är grenar 

av islamisk kultur utan avgränsade grupperingar formade av specifika politiska omständigheter. 

Han menar därför att muslimska invandrare som finns i dag inte innebär ett större hot än någon 
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tidigare grupp migranter. Terror bör betraktas som starka reaktioner från otrygga individer, på 

de konsekvenser som individualismen och globaliseringen bidrar till (Saunders 2013: 15-16). 

 

Muslimer som exotiska, magiska och annorlunda främlingar 

Bilden av muslimerna som våldsamma är dock inte ny utan befästes redan under kolonialtiden 

och har förts vidare som fördomar via populärkultur (Gardell 2010: 67-68). Utöver att muslimer 

gestaltas som våldsamma och ondskefulla tilldelas den muslimska identiteten även roller som 

magiker (Gardell 2010: 71-72). Mystiska samt exotifierande bilder av islam är kända teman 

inom filmindustrin (Gardell 2010: 67-68). Gardell menar att individer med muslimsk identitet 

än i dag skildras som ”de andra”, de annorlunda som har en annan värdegrund än den sekulära. 

En bild som får mediekonsumenterna att inte finna något som helst gemensamt med de 

muslimska karaktärerna (Gardell 2010: 91). Den främsta anledningen är att konsumenterna från 

väst förutsätts representera ”vi:et” i kontrast till ”dem”, en konstruktion som förstärks via 

kommunikativa medel som språk och bild (Gardell 2010: 96). Även Otterbeck beskriver att 

begreppet muslim som betydelsebärande kategori signalerar det avvikande (2010: 176).  

 

De unga muslimerna i Otterbecks studie upplever en press från samhället mot att kategorisera 

sig som annorlunda än normen, vilket leder till att de unga i studien identifierar sig som muslim-

er även om de inte praktiserar religionen (2010: 176). De upplevs även som annorlunda av 

svenska och danska ungdomar eftersom de inte festar eller dricker alkohol (Otterbeck 2010: 

149). Det här gäller dock inte alla. Det finns de som dricker alkohol. Exempelvis beskriver 

Mellegaard Lien en kille som uttrycker att han gärna dricker öl (2005: 93). Otterbeck beskriver 

att de unga informaternas religiositet är en social form som bildats ur exkludering i de offentliga 

diskurserna i Norden (2010: 202). Han menar att de flesta muslimer i Skandinavien är tämligen 

återhållsamma i sin religionsutövning samt framhåller att vissa muslimer känner sig 

malplacerade i de härskande diskurserna (2010: 13-14). I mångreligiösa samhällen, existerar 

naturligt nog flera religiösa diskurser. I dem konstrueras gränser för inkludering och 

exkludering vilka bland annat berör nationell identitet, etnicitet och religionstillhörighet 

(Otterbeck 2010: 41). En pendling mellan inkludering och exkludering i den sekulära normen 

är en del av informanternas vardag (Otterbeck 2010: 203) 

 

Otterbeck beskriver de unga som han intervjuat som marginaliserade i förhållande till Sveriges 

respektive Danmarks minoritets- och majoritetskulturer (2010: 11-13). De känner sig splittrade 

i var de inkluderas (Otterbeck 2010: 149). Exempelvis beskriver en av dem en känsla av att 
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vara både dansk och pakistanier. Det framgår att de utsatts för olika situationer och möten där 

respektive identitet har blivit synlig. Dessa situationer och möten med olika människor bidrar 

till gränsdragningar vilka markerar vilka kollektiv de unga kan inräknas i (Otterbeck 2010: 140-

142). Dock känner de unga informanterna i Mellegaard Liens studie att de har en förmåga att 

sätta ihop olika kulturer utan att uppleva det som problematiskt. Det är offentligheten som har 

krav på en enhetlig kultur, vilket orsakar en problematik för de unga. Enligt informanterna är 

det irrelevant eller i synnerhet svårt att skilja den norska och den muslimska identiteten åt då 

de integrerar båda. Det är populärkultur, vänner och mode från olika traditioner och kulturer 

som bidrar till att forma var och en av individernas specifika identitet. Enligt Mellegaard Lien 

bidrar det breda utbudet av kultur från olika traditioner till att de muslimska ungdomarna 

erövrar stor kulturell kompetens. En informant menar exempelvis att hon alltid har valt vänner 

som inte dricker alkohol, oavsett om de är icke-muslimer eller muslimer. Hon följer muslimska 

föreskrifter för alkohol men umgås gärna med icke-muslimer. På så sätt blir hon en del av både 

muslimsk tradition och norsk ungdomskultur. Mellegaard Lien visar dock på flera tendenser till 

att de muslimska ungdomarnas identitet bli utmanad på olika vis i det mångkulturella samhället. 

Ibland kan det bli problematiskt för dem att efterleva båda kulturerna vilket leder till att de ofta 

väljer att utesluta de norska normerna framför de muslimska (Mellegaard Lien 2005: 89-93).  

 

Muslimer som illojala mot sina värdländer 

En annan föreställning som ligger nära den om att muslimerna betraktas som annorlunda är den 

om att muslimska invandrare inte visar lojalitet mot sina värdländer och deras värderingar utan 

istället mot sina ursprungsländer. Saunders presenterar undersökningsresultat som visar på 

annat. Exempelvis identifierade sig 77 procent av de tillfrågade muslimerna med värdlandet 

Storbritannien i en opinionsundersökning som utfördes 2009 (Saunders 2013: 85-88). En studie 

i Frankrike från samma år visar att muslimer i de flesta fall har en känsla av att vara närmre 

fransmän än andra muslimer (Saunders 2013: 103). En tidigare undersökning från 2005 i 

Frankrike visar att 59 procent av muslimska arabiska invandrare som bott i landet i två 

generationer, accepterar att deras dotter gifter sig med en icke-muslim (Saunders 2013: 85-88). 

Dock visar Otterbecks studie andra resultat då de av hans informanter som anser sig själva 

religiösa inte vill gifta sig med en icke-muslim (2010: 166-167).  

 

Påpekas ska att tendensen verkar vara att muslimska liksom andra invandrare motsätter sig en 

assimilering in i en fast västlig kulturell identitet. De vill behålla viss religiositet, identitet samt 

praktik som exempelvis kostvanor från sina ursprungsländer. Dock vill de inte placeras i 
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parallellsamhällen och i stort sett alla invandrade barn har en vilja till att lära sig värdlandets 

språk samt finna sin position i näringslivet (Saunders 2013: 189). Saunders beskriver hur 

invandrare snabbt anpassar sig till värdlandet på flera vis, exempelvis kvinnorna utbildar sig 

(2013: 66-68). 

 

Mellegaard Liens intervjustudier visar liknande resultat. Samtliga av hennes informanter menar 

att trots att den muslimska identiteten ofta utmanas, har de ingen avsikt att ta avstånd från islam 

eller vända sig till nya modeller att leva efter. Sammantaget visar Mellegaard Liens under-

sökning att islam blir en del av ungdomarnas identitet eftersom att den finns närvarande i deras 

uppväxt och socialisering utifrån relationen med föräldrarna. Däremot är det ingen självklarhet 

att alla muslimska ungdomar fortsätter sina liv med att ta hänsyn till islam i valen de gör. På så 

vis faller inte ungdomarna offer för en religiös överföring då de själva är medskapare i 

identitetsprocessen (Mellegaard Lien 2005: 89). Otterbecks studie visar liknande resultat (2010: 

144). Dock markerar föräldrarna tydligt vad de anser som positivt och vad de hoppas på att 

barnen ska välja (Otterbeck 2010: 117). Utifrån resultatet av sin undersökning kan Mellegaard 

Lien göra vissa konstateranden. Dels att det finns en mångfald bland muslimska ungdomar i 

Norge, dels att samtliga informanter ger en bild av att de främst ser sig som muslimer men att 

de samtidigt känner sig hemmastadda i Norge för närvarande (Mellergaard Lien 2005: 95). 

Otterbecks informanter har referensramar både till det svenska eller danska samhället liksom 

till islam och sitt eller föräldrarnas ursprungsland (2010: 205). 

 

Islam som ideologi hotar demokrati och mänskliga rättigheter 

En vanlig föreställning hos människor i väst är att islam inte är förenlig med demokrati. 

Muslimska traditioner utgör på så vis ett hot mot mänskliga friheter och rättigheter (Gardell 

2010: 123). Argumenten brukar kopplas till Sharialagstiftningen. Gardell poängterar att det är 

en ytterst liten muslimsk grupp i Europa som önskar att lagen ska tillämpas i det nya landet 

(2010: 135). En annan föreställning, som anknyter till det här, innebär att muslimska invandrare 

ofta betraktar islam som en ideologi snarare än en andlig vägledning. Då lämnas ingen plats för 

egna tolkningar eller influenser av sekulära tankar. Det är den starka tron som då uppfattas göra 

dem så starka att de kan införa sina regler och dogmer i Europa. Det Koranen förmedlar ska då 

hamna i konflikt med samt utgöra ett hot för de västerländska värderingarna såsom religions-

frihet och jämställdhet (Saunders 2013: 78-79). Otterbeck beskriver dessa stereotypa före-

ställningar om muslimer som efterlever islams regler och dogmer som ensidiga. Han menar att 

de får dem att framstå som normen för muslimskt beteende. Denna begränsade bild av islam 
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bidrar till en uppfattning om religionen i fråga som allomfattande, orubblig och könsrolls-

bevarande (Otterbeck 2010: 11-13).  

 

Saunders påvisar med grund i statistiska undersökningar att uppfattningen om att muslimer 

betraktar islam som ideologi inte stämmer. Undersökningar från Frankrike år 2006 visar 

exempelvis att majoriteten av de muslimer som bor där inte praktiserar islam, mindre än fem 

procent besöker någon moské och av de som anser sig troende är det 28 procent som aldrig ber. 

De visar även en tolerans mot sekulära värderingar. Exempelvis menar 48 procent att samlag 

mellan ett ogift heterosexuellt par är tolererat. En undersökning i USA från 2009 visar att 39 

procent av de tillfrågade muslimerna accepterade homosexualitet (Saunders 2013: 80-83). Detta 

trots att det står i Koranen att homosexuella bör straffas med döden (Saunders 2013: 115). Det 

ser dock olika ut i olika länder (Saunders 2013: 83-84).  

 

Resultaten av Mellegaard Liens studie motsäger föreställningen om att muslimer trotsar 

demokratiska värden såsom jämställdhet. Ingen av de intervjuade upplever nämligen att det 

muslimska samfundet underkastar kvinnor framför män (2005: 95). Samtidigt visar resultaten 

av Otterbecks studie andra tendenser. Exempelvis menar informanterna att vardagen skiljer sig 

för unga kvinnor och män. De unga männen har rörelsefrihet medan de kvinnorna uppfostras 

till att vara försiktiga och respektabla (Otterbeck 2010: 163-164). Även Saunders visar på en 

existerande åtskillnad mellan män och kvinnor i islam. Han exemplifierar att män ärver dubbelt 

så mycket som kvinnor automatiskt enligt Shariatribunaler i Storbritannien (2013: 111).  

 

Utifrån det kan vi precis som Mellegaard Lien konstatera att efterföljandet av regler varierar 

från individ till individ utifrån graden av religiöst engagemang samt teologisk uppfattning. Hon 

underbygger denna slutsats med exempel från sin studie. En av informanterna uppger att han 

trots sin muslimska uppväxt, inte är särskilt praktiserande men han knyter ändå islam till sin 

identitet. På så vis menar Mellegaard Lien att den här informanten utgår från normer i den 

norska ungdomsmiljön främst medan islam kommer i skymundan. Samtidigt beskriver flera av 

Mellegaard Liens informanter islam som en vägledning för hur de ska leva sina liv. En kvinnlig 

intervjuperson framhåller exempelvis att hon väljer att bära hijab och ha löst åtsittande 

klädesplagg, äta mat enligt halal samt be under fasta tider. Samma kvinna är gift vid tidig ålder 

vilket hon hänvisar till är lovligt utifrån islamska föreskrifter. Hennes tolkning av islam är att 

äktenskap tillåts så länge båda parter vill (Mellegaard Lien 2005: 86-88). 
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I sammanhanget kan påpekas att de informanter som betraktar sig som religiösa i Otterbecks 

studie, vill alla gifta sig med en muslim, det vill även deras föräldrar. Anledningen är främst 

kulturell överlevnad. Dock varierar synen på kärleksrelationer bland det totala antalet 

informanter i studien. Två av dem har haft partners även om tre av de mest religiösa hänvisar 

till att muslimer inte har relationer innan äktenskap (Otterbeck 2010: 165-167). En intervju-

person i Mellegaard Liens studie framhåller att tjejgruppen i moskén som hon själv ingår i, 

vägleder henne och andra unga tjejer i vardagliga problem som exempelvis lämplig klädsel. 

Utifrån de här exemplen drar Mellegaard Lien en slutsats om att de kvinnliga muslimerna i 

materialet uttrycker att islam fungerar som en utgångspunkt för valen de gör vilket bidrar till 

en livsstil. På så sätt blir den muslimska identiteten överordnad andra identiteter hos de unga 

informanterna (Mellegaard Lien 2005: 87-88). 

 

Även Otterbeck betonar att olika personer inom religionen har skilda uppfattningar om vad 

islam innebär (2010: 82-84). Exempelvis är det sex stycken av nio respondenter som undviker 

att äta svinkött av religiösa skäl. Ingen av dem dricker rikliga mängder alkohol även om flera 

av dem har druckit några gånger. Det är ingen av dem som bär kläder eller smycken som 

utmärker dem som muslimer till vardags. Det är heller ingen av dem som ber tidebön 

regelbundet men en del av dem ber i perioder (Otterbeck 2010: 50-56). Generellt lever de unga 

vuxna ett påtagligt privatiserat vardagsrituellt liv. Hos dem som bön förekommer, sker den som 

oftast enskilt och i hemmet i överensstämmelse med samhällets påbjudningar. Under Ramadan 

fastar majoriteten av respondenterna och några av dessa ber då även mer regelbundet (Otterbeck 

2010: 65-68). Värt att betona i sammanhanget är att av Otterbecks studie framkommer att de 

unga uppfattar islam som något färdigt där de kan välja delar och ignorera andra. Tanken att 

det finns möjlighet till en egen definition och tolkning av islam har inte slagit dem (Otterbeck 

2010: 130). De har alla valt tron på Allah även om graden av tro skiljer sig dem emellan 

(Otterbeck 2010: 108-109). 

 

Muslimer som förtryckare i relation till kvinnlig klädsel  

Följande föreställning kan inkluderas i ovanstående föreställning om mänskliga rättigheter, men 

vi har valt att behandla den enskilt för tydlighetens skull. Denna föreställning är att den muslim-

ska kvinnans klädsel, i synnerhet slöjan är förtryckande och påtvingad (Gardell 2010: 181-183). 

Otterbecks studie antyder att populärkulturen ibland framställer muslimska tjejer som icke 

självständiga och förtryckta (2010: 128-130). Mellegaard Liens studier synliggör också dessa 

föreställningar då de kvinnliga informanterna berättar att dessa bidragit till att de råkat ut för 
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ifrågasättande blickar då de burit slöja. En del människor som de möter i offentligheten ställer 

nyfikna frågor om slöjan medan andra tycker synd om kvinnorna (Mellegaard Lien 2005: 90). 

Det är även anmärkningsvärt att Otterbecks informanter mött kritik av andra mer aktivt religiösa 

tjejer när de inte burit slöja. Det verkar alltså som att en muslimsk tjej ifrågasätts vare sig hon 

bär slöja eller inte (Otterbeck 2010: 147). Ytterligare en iakttagelse i Mellegaard Liens resultat 

är att flera av informanterna upplever att allmänheten har förväntningar på att de som muslimer 

ska försvara tvångsäktenskap (2005: 90). Som en motsats till dessa föreställningar menar 

Gardell att utifrån de fyra muslimska kvinnor som han personligen har träffat, bärs slöjan utifrån 

individens egna val. Exempelvis bärs den för att komma närmare Gud men även för att uttrycka 

en muslimsk identitet (Gardell 2010: 183).  

 

Individer med muslimsk identitet upplever en negativ inställning mot islam bland människor i 

det offentliga rummet (Otterbeck 2010: 150). De unga i Otterbecks studie känner igen före-

ställningarna från bilden av islam som presenteras i bland annat populärkulturen och håller 

dessa ansvariga för uppfattningarna (2010: 128-130). Det går inte att förneka att västerländsk 

filmproduktion, sällan kopplar muslimska karaktärer till kärlek, vänskap eller vardaglighet 

(Gardell 2010: 96-97). Istället fokuseras de i relation till bland annat våld och mystik (Gardell 

2010: 67-68). Dessa bestämda bilder av muslimer utestänger andra beskrivningar och styr 

därmed icke-muslimers uppfattning av och förmåga att förstå den muslimska identiteten 

(Gardell 2010: 92-94).  

 

1.5.3 Teorireflektion 
Utifrån ett kritiskt perspektiv kan vi föra ett resonemang kring våra valda teorier. När vi genom-

förde vår litteratursökning, uppmärksammade vi att det är vanligt att lyfta in litteraturprofessorn 

Edward Saids orientalismteori från 1978 vid analys av hur muslimer framställs i olika samman-

hang. Därmed hade orientalism varit av intresse även för vår studie. Efter att vi hade läst in oss 

på teorin kändes det dock inte helt lämpligt då serien Skam trots allt har arbetat aktivt med att 

bemöta föreställningar om muslimer. Vi har dock i vissa fall valt att lyfta in orientalism utifrån 

partier av vår tidigare forskning då vårt egna teoretiska ramverk inte har räckt till. Det har 

bidragit med ett tillräckligt underlag för en analys utifrån orientalismen. På det hela taget ville 

vi istället tillämpa en teori med mer autentiska inslag där samtida och förenklade föreställningar 

presenteras vilket med förbehåll även passade vårt syfte bättre. Vi kan dock inte neka att vår 

teori är präglad av tankegångar från orientalismen. En del av våra teoretiker verkar vara 

influerade av Said.  
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En kritik som kan riktas mot vår teori är att vi ibland saknar föreställningar för uppfattningar 

om muslimer som serien förmedlar. I vissa fall är även våra autentiska exempel något vaga. I 

de här fallen har vi valt att komplettera det teoretiska ramverket med resonemang från tidigare 

forskning på området vilket vi har markerat i texten. På grund av att vi påträffade svårigheter 

med efterforskning kring homosexualitet i relation till muslimer, återfinns även en brist av det 

här området. Ett alternativ hade varit att radera resultatet av temat Homosexualitet men vi anser 

att det inte hade gett en helt ärlig bild av vår undersökning av Skam. Det är nämligen ett tema 

som behandlas med skicklighet av serieproduktionen. Detsamma gäller temat Trosuppfattning 

där vi inte har några föreställningar samt att de autentiska exemplen är vaga. En annan kritik av 

vårt teoretiska perspektiv är att delar av de undersökningar som bidragit med föreställningar om 

muslimer, må vara tendentiösa speciellt gällande Gardells teoretiska utgångspunkter. I sitt 

skrivsätt präglas Gardell av en viss agenda då han explicit riktar agg mot hatet mot muslimer. 

Samtidigt bekräftar övriga författare i vår andra teori att förenklade föreställningar om muslimer 

finns bland en del icke-muslimer. 

 

1.6 Material  
I denna uppsats har vi valt att arbeta utifrån ett vidgat textbegrepp, vilket inkluderar både visuell 

och språklig kommunikation. Som material för den här uppsatsen har vi nämligen valt den 

norska ungdomsserien Skam (SVTplay 2017). Motiveringen bakom valet är att det här populär-

kulturella verket ligger i tiden med ungdomsgenerationen i dag samt att serien redan har väckt 

intresse hos många tittare (Ekots Lördagsintervju 2017). I ett vidare led är det därmed ett 

spännande material att undervisa utifrån och lyfta in i klassrummet. Vi valde att analysera 

samtliga fyra säsonger av Skam för att få en så heltäckande undersökning som möjligt. Vårt 

material består därmed av totalt 53 avsnitt med en varierande speltid mellan 15 till 59 minuter 

(SVTplay 2017). Det var viktigt för oss att kunna utgå från hela serien som sådan och inte bara 

en begränsad del. Nu i efterhand är valet befogat då vi fann intressanta iakttagelser att analysera 

i samtliga säsonger. En mer detaljerad och utförlig redogörelse av serien återfinns i både bak-

grunden samt bilaga 1 och 2. 

 

Språket som talas i Skam är norska men talet är översatt till svenska av olika översättare 

beroende på säsong och avsnitt. I den första, andra och delar av den tredje säsongen, är det 

Helena Lindéns översättning som de svenska tittarna får ta del av. I det sjunde avsnittet i den 

tredje säsongen tar Elin Dahlqvist över översättningsarbetet. Både Lindén och Dahlqvist hyrs 
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in av SVT från undertextförlaget BTI Studios. I den fjärde säsongen står SVT själv för över-

sättningen genom följande fyra personer vars förnamn inte skrivs ut: Y. Håkansson, H. 

Sonehag, H. Bergström samt E. Törnqvist. Det är alltid två översättare per avsnitt i säsong fyra 

men vilka det är varierar från avsnitt till avsnitt (SVTplay 2017). Vi valde att utgå från den 

svenska textningen i vår analys av serien. Därmed hänvisar vi till citat ur den svenska över-

sättningen. Den främsta anledningen till vårt val är att det förmodligen är genom den svenska 

textningen som våra skolelever tillägnar sig seriens innehåll i klassrummet. Meningen är inte 

att eleverna ska öva sina språkfärdigheter utan att de enkelt ska kunna tillgodogöra sig seriens 

handling och framställning. I det norska talet förekommer dessutom en del ord som har en annan 

betydelse på svenska. Det skulle innebära att vi som forskare hade behövt översätta och tolka 

språket efter egen språkförmåga. På grund av våra bristande språkkunskaper i norska, befarade 

vi att ett sådant tillvägagångssätt hade ökat riskerna för missuppfattningar och felöversättningar.  

 

1.7 Metod  
Utifrån vår redan presenterade teoridel för den här uppsatsen, är det alltså aktuellt att tillämpa 

diskursanalys som metod vilken presenteras i detta avsnitt. Vi har även valt att komplettera 

diskursanalysen med en narrativ analys. De två metoderna presenteras nedan.  

 

1.7.1 Narrativanalys som metod   

Definitionen av narrativ framhålls av professorn i media- och kommunikationsvetenskap Alexa 

Robertson, vara all sorts kommunikation med andra ord en beskrivning av något fiktivt eller 

verkligt som har inträffat. Narrativ går att hitta i olika former av medier, såsom spelfilm. Det 

finns två användbara begrepp vid tillämpning av narrativanalys, historia och diskurs. Med 

historia åsyftas berättelsens handling samt karaktärer och företeelser som uppkommer vid 

iscensättning. Utifrån den här aspekten kan narrativets deltagare, tid och miljö belysas. Det 

andra begreppet diskurs beträffar vilka medel som används för att förmedla innehållet (2012: 

228-232). Det kan exempelvis handla om vems perspektiv det är som skildras samt narrativets 

dramaturgi och budskap (2012: 250-252). Den narrativa analysmetoden utmärks av en 

mångfald av tillvägagångssätt att välja bland enligt Robertson (2012: 260). Vi har därmed valt 

att utforma en lämplig metod i relation till vårt undersökningssyfte vilken presenteras nedan.  

 

I vår studie undersöks serien Skam som ett fiktivt narrativ. För det första har narrativanalysens 

begrepp historia bistått oss med utgångspunkter att sammanfatta serien för att ge de läsare som 
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inte har sett serien innan, en möjlighet till inblick. I de två sista bilagorna beskrivs seriens 

karaktärer, tema och handling (se bilagor 2 och 3). För det andra har begreppet historia 

tillsammans med det andra begreppet diskurs, bidragit med ett helhetsperspektiv på serien för 

att komplettera diskursanalysen i uppsatsens resultatsdel. Robetson menar nämligen att 

analysen av ett narrativ kan sammanfatta verket som helhet (2012: 261). Eftersom att diskurs-

analysen ringar in delar av serien, behövde vi alltså en metod för att uttala oss mer övergripande 

om serien. Exempelvis förmedlar enstaka citat ibland en betydelse som inte stämmer överens 

med hela seriens innehåll.  

 

1.7.2 Diskursanalys som metod 
Diskursanalytikern Foucault var inte särskilt noggrann med att precisera sina undersöknings-

metoder. Att överta ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt från Foucault beskrivs därför av 

professorn i statsvetenskap Kristina Boréus vara otillräckligt (2015: 178-179). Även Winther 

Jørgensen och Philips instämmer med Boréus och menar att Foucault framförallt har en 

teoretisk utgångspunkt att erbjuda (2000: 19). Därmed har vi som forskare av den här studien 

bestämt oss för att inte följa någon av Foucaults tillvägagångssätt trots att vi har blivit 

inspirerade av hans teoretiska utgångspunkt. Winther Jørgensen och Phillips presenterar vidare 

tre angreppssätt från andra diskursanalytiker, nämligen diskursteori, kritisk diskursanalys samt 

diskurspsykologi, vilka de menar är olika metoder som forskaren kan finna inspiration och 

plocka delar av. Det viktigaste är att undersökningens analytiska och metodologiska ramverk 

utformas för att passa den egna studiens syfte (2000: 14-15). Vi har i den här studien tagit fasta 

på det ovanstående och har därmed skapat ett eget analysverktyg och tillvägagångssätt för att 

genomföra vår undersökning utifrån idéer som hämtats ur Winther Jørgensen och Phillips 

metodbok. Nedan följer fem steg för hur vi har genomfört vår undersökning.  

 

Steg 1: Utlysa en diskursordning 

Begreppet diskursordning hämtar Winther Jørgensen och Phillips från den kritiska diskurs-

analytikern Norman Fairclogh. En diskursordning innehåller olika diskurser som sätter ramar 

för vad som kan sägas i den kommunikativa situationen. Diskurser kan både reproducera och 

dekonstruera föreställningar och antaganden om verkligheten (2000: 76). Utifrån Winther 

Jørgensen och Phillips kan forskaren i sin konkreta diskursanalys inrätta en diskursordning 

vilken sätter ramar för analysen. Den bestämda diskursordningen för studien är vidare till hjälp 

då diskurser ska ringas in för analys. Ett sätt att utlysa en diskursordning är att söka i sekundär-

litteraturen för undersökningen (2000: 135-137). Inför genomförandet av vår diskursanalys, 
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fördjupade vi oss i tidigare forskning och litteratur inom området ”muslimer i populärkultur”. 

Efter det här bakgrundsarbetet kunde vi formulera följande diskursordning: ”hur muslimer i 

serien Skam omtalas och framställs”. Vår undersökning gick alltså ut på att finna olika diskurser 

beträffande muslimers framställda varande.  

 

Steg 2: Utformning av protokoll 

För att kunna göra en systematisk undersökning av materialet utformade vi ett protokoll att 

förhålla oss till i genomförandet av undersökningen (se bilaga 1). I vår diskursanalys har vi valt 

att utgå från Faircloughs tolkning av begreppet diskurs. Utifrån hans definition omfattas 

diskursen av både tal- och skriftspråk samt bild (2000: 67). Det är en viktig utgångspunkt för 

vår undersökning då vi analyserar samtliga kommunikativa handlingar från karaktärerna, med 

andra ord både språkliga och visuella uttryck (se bilaga 1, fråga 1). Winther Jørgensen och 

Phillips hävdar att forskare inom kommunikationsvetenskap och kulturstudier är eniga om att 

texter kan tolkas olika beroende på vem tolkaren är (2000: 80). Därmed ansåg vi det viktigt att 

dels vara uppmärksamma på underförstådda meningar som förmedlas i Skam, dels vara 

noggranna med att själva redogöra för den egna tolkningen av texten i resultatdelen. Fråga två 

i protokollet syftar till att fånga upp den här aspekten i vår undersökning. Fråga tre, fyra och 

fem i protokollet formulerades för att fånga in aspekter som vi kan bemöta med vårt andra 

teoretiska perspektiv angående förenkla föreställningar om muslimer och komplexiteten i 

autentiska exempel på muslimsk identitet (se bilaga 1).  

 

Steg 3: Analysera serien Skam 

Nästa steg i arbetsprocessen för oss var att analysera serien Skam med stöd av protokollet. För 

att inte bli färgade av varandras iakttagelser, valde vi som forskare att genomföra studien på 

skilda håll. Båda parter gjorde anteckningar och efter varje avslutad säsong, träffades vi för att 

jämföra och diskutera våra observationer. Därefter sparade vi relevanta analyser av och citat ur 

Skam som berörde föreställningar om och framställningar av muslimer.  

 

Steg 4: Ringa in diskurser och strukturera materialet 

Efter att vi hade samlat in materialet hjälpte diskursordningen oss att ringa in diskurser där 

muslimer antingen omtalades eller framställdes på ett visst sätt i serien Skam. I samma steg gav 

vi även samtliga diskurser varsin benämning. Enligt Winther Jørgensen och Phillips bör 

diskursanalytikern vara uppmärksam på nya diskurser utöver de som har framkommit ur den 

tidigare närläsningen av sekundärlitteraturen (2000: 137). Det här var något vi var särskilt 
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aktsamma för, med andra ord vi har vägt in nya diskurser om hur muslimer omtalas och beskrivs 

i populärkultur utifrån analysen av Skam. I ett nästa steg menar Winther Jørgensen och Phillips 

att diskursordningen hjälper forskaren att kartlägga vad det råder strid om och vad som tas för 

givet i sammanhanget sett till fördelningen av diskurser (2000: 135-138). När våra diskurser 

hade kartlagts i materialet kunde vi alltså bevittna olika diskurser i strid samt vilka områden de 

täckte. De aktuella områdena formulerades sedan till teman som vi strukturerade resultatet i. 

Det blev en struktur på totalt elva teman, vilka läsaren för tydligheten skull möter i både 

resultatdelen samt i diskussionsdelen.  

 

Steg 5: En vidare analys av resultatet 

Enligt Winther Jørgensen och Phillip syftar diskursanalysen till att komma till insikt med hur 

omvärlden framställs (2000: 138). I resultatdelen för vårt arbete presenterar vi vår tolkning av 

hur muslimer i serien Skam framställs samt omtalas. I nästa steg krävdes en diskussion vilken 

innebar att resultatet av diskursanalysen samt narrativanalysen diskuterades utifrån uppsatsens 

andra teoretiska perspektiv i diskussionsavsnittet (se avsnitt 3). Resultatet ställdes alltså mot 

redan etablerade förenklade föreställningar om muslimer i väst samt komplexiteten i autentiska 

exempel på olika muslimska levnadssätt i Europa. På så sätt kunde vi i nästa steg diskutera vilka 

föreställningar om muslimer som reproduceras eller dekonstrueras i serien Skam, och 

därigenom belysa olika fallgropar men även nyanseringar vid skildring av muslimer i Europa.  

 

1.7.3 Metodkritik  
I relation till undersökningens trovärdighet för den narrativa analysen, hävdar Robertson att 

forskarens tolkning aldrig kan motsvara sanningen eftersom att en text alltid kan tolkas på olika 

sätt (2012: 253-254). Som forskare av den här studien är vi medvetna om att vår analys av Skam 

troligtvis hade kunnat tolkas på ett annat sätt av andra analytiker. Samtidigt anser vi att det 

ligger en styrka i att vi först tolkade materialet på varsitt håll för att sedan diskutera våra 

iakttagelser. På så sätt argumenterade vi för ståndpunkter som vi inte var överens om samt att 

vi stöttade varandra i att sålla bort överflödiga tolkningar.  

 

Winther Jørgensen och Phillips är inne på en diskussion kring diskursanalys som metod. De 

lyfter bland annat begreppen validitet och reliabilitet. Diskursanalysens validitet har att göra 

med att undersökningsresultatet ska vara genomskinligt, med andra ord ska redovisningen vara 

tydlig. Noggrannhet är viktigt eftersom att läsarna av studien ska kunna bedöma forskarens 

tolkning (2000: 123). Utifrån vårt tillvägagångssätt har en central del av vår undersökning varit 
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att skriva fram resultatet på ett sådant sätt att läsarna kan följa vår tolkning. Vi gör inga material-

tillägg i diskussionsavsnittet utan det är resultatet i resultatavsnittet som vi bygger våra 

slutsatser på. Vi har valt att behålla samtliga teman då vi anser att studien hade blivit miss-

ledande annars eftersom att temana på olika sätt förmedlar föreställningar om muslimer. 

 

Reliabiliteten i kvalitativa studier beträffar enligt Winther Jørgensen och Phillips studiens 

analysverktyg. De menar att forskaren ska hålla sig till den tänkta analysramen, med andra ord 

bör inga andra iakttagelser vägas in i resultatet (2000: 120). För att bemöta den här ståndpunkten 

valde vi att skapa ett analysprotokoll som ligger till grund för vårt insamlade material (se bilaga 

1). Vi utgick alltså från frågeformuleringarna i protokollet när vi analyserade serien Skam. 

Tillvägagångssättet bidrog till att vi höll oss innanför det område vi utgav oss för att undersöka. 

Exempelvis förekom andra religiösa utövare utöver muslimer i materialet, vilka vi inte 

analyserade eftersom att de gick utanför undersökningens syfte. 
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2. Resultat av narrativanalys och diskursanalys 
Under den här rubriken presenteras studiens resultat, dels den narrativa analysens som lägger 

fokus på hur framställningen av muslimer sker i helhet utifrån seriens handling, dels diskurs-

analysen som ringar in diskurser för hur muslimer utifrån citat, omtalas och framställs i delar 

av berättelsen. Huvud- och bikaraktärer namnges medan övriga karaktärer anges med attributen 

”tjej” för tjejer och ”kille” för killar. Övriga karaktärer är Sanas mamma och pappa samt läraren 

och skolsköterskan vilka benämns med dessa beteckningar. Följande elva teman har hittats i 

materialet: trosuppfattning, relationer, förhållningssätt gentemot samhället, levnadsregler, 

beteende, utseende, “kärlek, sex och äktenskap”, kön, homosexualitet, identitet och magi. 

2.1 Trosuppfattning 
I materialet har ett tema om trosuppfattning framkommit. En diskurs som kan kopplas till det 

här temat är “muslimen som troende”. Inom den här diskursen kan två citat belysas. I det första 

citatet kopplas den muslimska identiteten till tron på Allah. Tolkningen blir tydlig då karaktären 

Yousef förklarar för Sana att han inte är muslim för att han inte tror på Allah.  

 
Yousef: Hahaha det är inte så farligt, jag är inte muslim.  

Sana: Vad menar du? 

Yousef: Jag tror inte på Allah (Säsong 4, avsnitt 3).  

 

I sammanhanget befästs alltså tolkningen om att för att kalla sig muslim ska personen i fråga 

tro på Allah utifrån gestaltningen av karaktärer. I det andra citatet för diskursen “muslimen som 

troende” skildras en annan situation. Den belyser muslimen som rättrogen enligt vår tolkning. 

Noora och Sana sitter och pratar i klassrummet. 

 
Noora: Får inte du lust ibland att dricka dig skitfull och hooka med folk. 

Sana: Jo. 

Noora: Vad är det som gör att du inte gör det, då? 

Sana: Min tro är starkare än viljan. Den är viktigare än att hooka och dricka (Säsong 2, avsnitt 8). 

 

Utifrån det ovan presenterade citatet framgår det att Sana som muslim prioriterar sin tro framför 

andra aktiviteter som tillhör ungdomslivet i Norge utifrån karaktärens framställning. 
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2.2 Relationer 
I materialet framkommer två diskurser om hur muslimer är i relationen med icke-muslimer. En 

diskurs är “muslimen som främling” medan en annan är “muslimen som vän till icke-

muslimer”. Den första diskursen som framkommer är “muslimen som främling”. Den här 

diskursen framträder extra tydligt när den muslimska karaktären Sana gör entré i serien. Noora, 

Eva och Vilde står och pratar på skolgården när Chris och Sana kommer förbi.   

 
Vilde: Hur känner ni varandra?  

Sana: Vi möttes i moskén under ramadan.  

Chris Skrattar.  

Chris: Hon skämtar. Vi har tyska tillsammans (Säsong 1, avsnitt 3). 

 

I det här fallet förmedlar bildmediet “muslimen som främling” underförstått, utifrån Vildes 

framställning som karaktär. I situationen där citatet ovan uttrycks, utstrålar Vilde en osäkerhet 

inför det första mötet med Sana. Detta åskådliggörs genom att hon granskar Sanas muslimska 

klädsel. Sana uppfattar Vildes reaktion som negativ och uttrycker därför en sarkastisk 

kommentar om islam. Utifrån Vildes gestaltning förmedlas bilden av muslimen som främling. 

Hon ifrågasätter Chris relation med Sana som är muslim. Ett annat citat som synliggör diskursen 

“muslimen som främling” är: 

 
Sana: Testa att ha hijab en dag så fattar du att de flesta norrmän är rasister.  

Isak: Det är bullshit.  

Sana: Va? 

Isak: De är bullshit. De flesta norrmän är ju inte rasister. De flesta norrmän vill ha frihet och fred 

och lära sig om andra kulturer… och de vill att folk från andra kulturer ska ha det bra här. Men det 

är inte konstigt om folk är rädda för muslimer när man jämt läser om könsstympning, IS, terror, 

jihadister och sånt…(Säsong 4, avsnitt 7). 

 

En bild av samhällets uppfattning om muslimer framgår av ovanstående citat, med andra ord 

omtalas muslimer i sammanhanget vara på ett visst sätt. Det görs klart att en stor del av 

befolkningen i Norge bär en inställning om att muslimer är främlingar. Ett tredje citat som även 

det visar på diskursen “muslimen som främling” är nedanstående scen som utspelar sig under 

en lektion i skolan. Läraren ber Sana och Isak att arbeta tillsammans vilket Sana värjer sig mot 

då hon och Isak precis har tjafsat med varandra.  
 

Sana: Va? Nej, jag sitter inte här.  
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Läraren: Kan du inte jobba med Isak? Killar och tjejer kan jobba ihop, vet du. I Norge gör vi så 

(Säsong 3, avsnitt 1). 

 

I citatet uttrycker läraren en betoning på “vi i Norge gör si och så” vilket skapar en relation till 

vad som är vanligt i andra nationer. I dialogen får uttalandet en underförstådd betydelse som 

beträffar att Sana på grund av sin muslimska bakgrund, exkluderas från norska samhället. 

Lärarens svar riktas direkt till Sana och inte Isak vilket förmedlar diskursen “muslimen som 

främling” vilket framställer Sana som karaktär på ett visst sätt.  

 

Den andra diskursen som blir framträdande i temat relationer är “muslimen som vän till icke-

muslimer”. Sana har varit i konflikt med sitt kompisgäng. Hon möter upp en rivaliserande grupp 

till det egna tjejgänget. Sana sitter ensam på en bänk medan de andra sitter tätt intill varandra 

runt omkring henne. Det råder en osäkerhet om de andra tjejerna i Sanas gäng kommer. Efter 

en stund av väntan från Sana och rivalernas sida dyker Sanas vänner upp med en minibuss och 

ropar på Sana. De pekar finger åt det andra tjejgänget.  

 
Vilde: Fuckar ni med Sana, fuckar ni med oss! 

Noora: Bitches! (Säsong 4, avsnitt 8). 

 

Sana som muslim framställs i sammanhanget vara inkluderad i ett gäng med icke-muslimska 

tjejer. På så vis framkommer bilden av “muslimen som vän till icke-muslimer”. Genom den 

narrativa analysen går det att poängtera att Sana mer eller mindre genomgående under samtliga 

säsonger är en vän till icke-muslimerna Vilde, Chris, Eva och Noora.  

2.3 Förhållningssätt gentemot samhället 
I materialet framkommer fyra diskurser angående temat förhållningssätt gentemot samhället. 

Diskurserna är följande: “muslimen som bär fördomar mot det sekulära samhället och icke-

muslimer”, “muslimen som kritiserar den egna religionen”, “muslimen som positiv till 

mångkultur” och “muslimen som kämpe i det mångkulturella samhället”. I den första diskursen 

“muslimen som bär fördomar mot det sekulära samhället och icke-muslimer” återfinns tre 

framträdande karaktärer, Sanas mamma, Sana själv och Vilde. I citatet nedan diskuterar Sana 

sin potentiella kärleksrelation till en icke-muslimsk kille, med sin mamma. Det framgår att 

modern är negativt inställd till att dottern ska leva med en icke-muslim. 
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Sana: Jag gillar Yousef. Och… han är inte muslim. 

Mamman: Och nu ska ni hitta på nåt tillsammans? 

Sana: Jag vet… enligt islam kan jag inte gifta mig med honom. Men jag förstår inte varför, för 

Yousef är en riktigt bra människa.    

Mamman: Du är bara 17 år. Du ska inte gifta dig än.  

Sana: Nej, men… okej, om tre år då. Om jag fortfarande tycker om Yousef… varför kan jag inte 

gifta mig med honom? 

Mamman: När man är så ung tror man att förälskelse och kärlek är samma sak. Förälskelse går 

över men kärlek - och ett äktenskap - varar livet ut. Det är som ett samarbete, där man ger all den 

kärlek man har inom sig. Det handlar också om att ha en människa vid sin sida hela livet oavsett 

vad livet för med sig. Och du som är så stark i din tro… det blir nog ensamt för dig om du är den 

enda i förhållandet som tror. För det kommer alltid stunder i livet när man tvivlar på allt, även 

Gud. Och då tror jag det är viktigt att du har en människa vid din sida som påminner dig om varför 

du är muslim. Och som har förståelse för det du tror på (Säsong 4, avsnitt 9).  

 

Mamman menar att en icke-muslim inte kan ge Sana samma stöttning som en muslimsk man 

kan. Det vill säga hon har fördomar om att Sanas liv inte blir lika bra om hon lever med en icke-

muslim. Mamman framställs alltså som fördomsfull mot de sekulära värderingarna. Nedan 

presenteras ett annat citat som synliggör mammans inställning till icke-muslimer och det 

sekulära samhället i en situation där Sana precis kommit på sin mamma när hon snokade i Sanas 

rum för att hon var orolig för Sana och hennes religiositet. 

 
Mamman: Du är ute med de där vännerna och sen ser jag dig med Yousef. Du berättar inget för 

mig. Jag är orolig.  

Sana: Du verkar tro att mina vänner är kriminella. Det är inte så att alla icke-muslimer ljuger, 

dricker och ligger runt.  

Mamman: Jag vet det Sana.  

Sana: Varför litar du inte på mina vänner då? 

Mamman: Jag litar på dig. Men alla ungdomar följer inte samma regler som du. Det är mycket i 

det norska samhället som inte passar oss (Säsong 4, avsnitt 5). 

 

I citatet och situationen framställs Sanas mamma ha en negativ inställning till Sanas umgänge 

med de icke-muslimska vännerna samt killen. Underförstått är mamman orolig för att Sana ska 

påverkas av vännernas icke-muslimska inflytande och ge efter på de islamiska regler hon följer. 

Hennes fördomar är att vännernas levnadssätt inte är bra för Sana. Detta då hon först uttrycker 

att de följer andra regler och sedan menar att dessa inte passar dem, det vill säga Sana och andra 

muslimer. Följande citat är ett tredje exempel på hur mamman bär fördomar mot Sanas 
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umgänge som är icke-muslimskt. Sana befinner sig på en buss på väg till en fest när hennes 

mamma ringer och påminner om att Sana lovat att följa med till moskén. Sana berättar 

situationen för sin mamma som den är och mamman reagerar.  

 
Mamman: Det hade varit enklare om du umgicks med folk som var mer som du.  

Sana: Jag kan faktiskt ha norska kompisar och ändå vara mig själv (Säsong 4, avsnitt 1). 

 

I citatet framställs Sanas mamma ha en negativ inställning till Sanas sekulära, icke-muslimska 

vänkrets. I relation till situationen blir det tydligt att hon har negativa fördomar om vännernas 

sätta att festa som de gör och vill inte att Sana ska umgås med dem av den anledningen. Utöver 

Sanas mamma visar även Sana själv tendenser till fördomar mot det sekulära samhället och 

icke-muslimer. Den här iakttagelsen framgår tydligt i två citat. Det första citatet synliggör ett 

samtal mellan de fem tjejerna där Noora och Sana går in i en djupare diskussion. 

 
Noora: Du kan inte be oss byta vår sexualitet mot cred. Du är galen.  

Sana: Nej, jag är ärlig. Norska tjejer byter sex mot pengar och bekräftelse varje dag. Såna 

värderingar kanske inte vi har, men låtsas inte om att det är nåt nytt. Det är din kultur. Om den är 

så galen får du väl försöka förändra den (Säsong 1, avsnitt 3). 

 

I citatet ovan framställs den muslimska karaktären Sana genom sin generalisering, bära 

fördomar om hur icke-muslimska tjejer i det norska samhället förhåller sig sexuellt. I det andra 

citatet framkommer det även att Sana dömer ut norska värderingar i kontrast till normer från 

hennes islamska tradition. Sana har plötsligt hoppat av ungdomarnas firande av studenten och 

blir därför ifrågasatt av de andra tjejerna. 

 
Sana: Det är inte viktigt för mig att vara russ.  

Noora: Det var ju rätt viktigt för dig för inte så länge sen. 

Sana: Det strider mot mina värderingar att se tjejer tappa all självrespekt för att få ha sex i skogen 

(Säsong 4, avsnitt 6). 

 

I citatet framställs Sana ha fördomar mot det sekulära samhällets värderingar. Utifrån den 

narrativa analysen ingår den här scenen dock i ett sammanhang i serien där Sana mår dåligt som 

person. Därmed är det underförstått att hon kritiserar det norska samhället för att frambringa en 

ursäkt om varför hon inte vill delta i russebussen. Med vetskap om att Sana i andra delar visar 

andra attityder är hon inte riktigt sig själv i situationen. I diskursens sista citat presenteras en 
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uppfattning som uttrycker att muslimer motsätter sig ageranden som sker i ton med det sekulära 

samhällets värderingar. Citatet nedan utspelar sig när Sana pratar med sina vänner om 

russebuss, studentveckan i Norge: 

 
Vilde: Så du vill vara med på bussmötet. 

Sana: Ja. 

Vilde: Ja… går det bra, då? 

Sana: Vad är problemet? 

Vilde: Nej… eftersom du är muslim, så… är det inte så att muslimer inte får vara russ? 

Sana: Nej, då straffas man med stening. 

Chris skrattar (Säsong 1, avsnitt 3). 

 

I citatet synliggörs Vildes uppfattning om att muslimer inte kan delta i sekulära tillställningar 

som russebuss, vilka bland annat kan innebära fest och alkohol, eftersom det strider mot islams 

värderingar. Sana bemöter Vildes fråga med en sarkastisk kommentar. Underförstått är att Sana 

tycker att frågan är dum och tyder på okunskap. Då seriens skapare inte väljer att bemöta 

uppfattningen som förmedlas genom Vilde mer än med ett sarkastiskt svar från Sana, har citatet 

placerats under diskursen “muslimen som bär fördomar mot det sekulära samhället och icke-

muslimer”. Frågan besvaras inte på ett tydligt sätt och det finns en risk att citatet tolkas som att 

islam är kritiskt mot sekulära värderingar och ageranden. Det bör tilläggas att det inte är 

karaktären Sana som framställs med fördomar mot samhället här utan det är snarare muslimer 

som omtalas vara på ett visst sätt.  

 

I förhållande till den första diskursen om “muslimen som bär fördomar mot det sekulära 

samhället och icke-muslimer”, framträder en annan diskurs utifrån Sana nämligen “muslimen 

som kritiserar den egna religionen”. Sana står i dialog med sin mamma:  

 

Sana: Väldigt mycket i islam passar inte heller oss, det passar inte mig. Till exempel synen på 

homosexualitet. Varför säger islam att muslimska män får gifta sig med icke-troende när 

muslimska kvinnor inte får det? Är inte det lite könsdiskriminerande? I alla fall i vårt samhälle. 

Och islam säger att Koranen ska kunna tillämpas på alla samhällen.  

Mamman: Varifrån kommer det här? 

Sana: Får man inte ens fråga? 

Mamman: Jo, man får fråga (Säsong 4, avsnitt 5). 

 

I citatet ovan framgår det att Sana som praktiserande muslim ibland ifrågasätter den egna 
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religionens etik. Hon framställs som kritisk till vissa värderingar inom islam. Det finns även en 

tendens i materialet inom ramen för temat Förhållningssätt gentemot samhället, som visar på 

“muslimen som positiv till mångkultur” vilket synliggörs genom tre citat nedan. Det första 

citatet som går att koppla till “muslimen som positiv till mångkultur” är då Sana har bjudit in 

till fest för att tillsammans med både muslimer och icke-muslimer fira den muslimska högtiden 

Eid. När en av karaktärerna dyker upp och ger present till Sana, inträffar även följande:  

 

Killen: Jag hittade inget eid mubarak-kort, men ett julkort fick duga. 

Sana: Tack så mycket! (Säsong 4, avsnitt 10). 

 

I citatet vittnas Sana mottaga och uppskatta ett julkort under firandet av en muslimsk högtid. 

Hennes framställning förmedlar inga tecken på motstånd utan är positivt inställd till icke-

muslimens present och de övriga icke-muslimernas festdeltagande. Nedan presenteras ännu ett 

citat som belyser en positiv inställning till mångkultur. Sana sitter med sina vänner och pratar 

om en skoluppgift som handlar om tolkning av en psalmsång.  

 
Sana: Mm, jag tog ”Härlig är jorden”. 

Noora: Är inte den kristen? 

Sana: Den har ett vackert budskap (Säsong 1, avsnitt 10). 

 

Av citatet framgår att Sana kan uppskatta musik utanför den egna kulturen och religionen även 

om den, som sången i fråga, är kristen. Hon framställs som positiv till mångkultur. I följande 

citat pratar Sana med Elias om sina tvetydiga känslor inför att dejta en icke-muslimsk kille:  
 

Elias: Vet du hur många som säger att de tror på Allah, men dricker, stjäl, vandaliserar… vad är 

viktigast? Säga att man tror på Allah, eller leva som om man tror på Allah? Det viktigaste för mig 

är att min syster har det bra med en bra kille, inte bara nån som går till moskén.  

Sana: Jag vet inte om mamma håller med dig.  

Elias: Du vet ju att mamma vill vårt eget bästa. Det är bara det att hon är född i ett annat land och 

en annan tid. Hon vet inte hur vi har det (Säsong 4, avsnitt 5). 

 

Citatet framställer en bild av Sanas bror som öppen för mångkultur, då han snarare fokuserar 

på hur Sanas potentiella pojkvän är som person än vilken kultur han tillhör. Det blir extra tydligt 

i relation till att han säger att deras mamma är uppvuxen i ett annat samhälle med en mer 

konservativ anda, vilken inte är mångkulturell.  
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Temats fjärde diskurs “muslimen som kämpe i det mångkulturella samhället” belyses med ett 

citat som i serien ämnar att framställa innebörden av världen som mångfacetterad och kaotisk. 

Citatet avslutar säsong fyra och äger rum på Eid som Sana bjudit in sina vänner till. 

 
Jonas: Kära Sana. Det här talet är till dig. Du får det för det du bjuder in oss till i dag, fäller 

amerikanska presidenter i morgon. Vi lever i en kaotisk värld [...] Och varför är det så att när man 

försöker göra nåt bra så får man hat tillbaka? Det är inte konstigt att folk ger upp och slutar tro på 

det goda. Men tusen tack för att du inte ger upp, Sana. För även om det ibland kan kännas så, står 

ingen människa ensam. Varenda en är en viktig del av det stora kaoset [...] Rädsla sprider sig. 

Men… som tur är gör även kärlek det (Säsong 4, avsnitt 10). 

 
Det är citatets första mening som är den främsta anledningen till att citatet hamnar under denna 

diskurs. Det är den mening som främst kan anknytas till “muslimen som kämpe i det 

mångkulturella samhället” utifrån Sanas framställning. Underförstått är att Jonas menar att 

genom att bjuda in icke-muslimer till att fira en muslimsk högtid tillsammans med muslimer, 

tar Sana ett steg mot en inkludering av alla olika människor som delar av en och samma 

gemenskap. Istället för att ta fasta på olikheter tar hon fasta på gemenskap.  

2.4 Levnadsregler  
Utifrån temat Levnadsregler hanteras diskurserna “muslimen som följer levnadsregler” samt 

“muslimen som bryter levnadsregler”. Vi utgår från tre olika variabler: alkohol, fastan och bön. 

Flera avsnitt i den fjärde säsongen inleds med att Sana ber. Det framgår också att Sana ber 

tidebönen då tittarna får ta del av att hennes alarm på mobilen ringer för de olika bönerna. Den 

narrativa analysen synliggör även att Sana tackar nej till att äta fläskkött (Säsong 4, avsnitt 1). 

Därmed framgår det att hon är sunnimuslim och följer levnadsreglerna för denna riktning. 

Nedan presenteras två citat som behandlar bönen på två skilda sätt. I det första citeras en bön i 

det andra diskuteras dess funktion.  

 
Sana: Må du acceptera min fasta, även om jag uppfört mig illa. Må du ta hand om Eva, Vilde… 

Noora och Chris. Och må du ta hand om Isak och Even. Och Elias. Och Yousef (Säsong 4, avsnitt 

9). 

 

I citatet ber Sana för att välsigna sina vänner. En framställning av muslimen som följer 

levnadsregler förmedlas. Bönen liksom andra ritualer är viktig för henne vilket blir tydligt i 

nästa citat där hon diskuterar religion med Yousef.  
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Sana: Det är ju precis det… som ritualerna i islam ska påminna dig om hela tiden. De 

värderingarna. Genom att fasta och be fem gånger varje dag. Det gör att man kan fokusera, och det 

är för att man ska bli påmind om… att man ska minnas det viktigaste i livet: att vara en god 

människa.  

Yousef: Skulle jag inte minnas det utan att be? 

Sana: Alltså, för mig… jag stressar mig igenom varenda dag med hundra tankar som snurrar i 

huvudet. Och allt kan vara ett enda kaos i vardagslivet men i samma stund som jag börjar be… blir 

allting liksom helt stilla och tydligt. För även om allt är ett enda kaos minns man det som är viktigt 

för en (Säsong 4, avsnitt 4). 

 

I citatet framställs Sana med positiva känslor inför islamisk praktik. Bönen hjälper henne att 

fokusera. I citatet ovan beskrivs även fastan som positiv av Sana. I citatet nedan diskuterar 

muslimska tjejer fastan med icke-muslimska tjejer under firandet av Eid. 

 
Tjej 1: Man får inte dricka någonting. 

Tjej 2: Får man inte? 

Tjejerna som bär hijab svarar nekande.  

Tjej 2: Inte ens vatten? Då måste det här vara fantastiskt, att avsluta med en massa mat (Säsong 4, 

avsnitt 10). 

 

Citatet exemplifierar hur muslimer ger kunskap om fastan, islams levnadsregler, till icke-

muslimer. I materialet framställs även en bild av muslimer som inte dricker alkohol det vill säga 

muslimer som följer Koranens förbud om alkohol. Ett exempel är då tjejerna ska på fest och 

söker alternativ för att komma åt sprit.  

 
Vilde: Har nån legg? 

Chris: Duger inte ölmannen? 

Vilde ser frågande på Sana.  

Sana: Vadå? Ser jag ut som nån som dricker? (Säsong 1, avsnitt 4). 

 
I sammanhanget tittar Vilde med frågande blick på Sana. Det är underförstått att Vilde vill att 

Sana kommer med förslag om hur de kan lösa situationen. Sana blir ställd av Vildes förfrågan 

om en hjälpande hand, att hon som muslim ska bidra med en lösning på avsaknaden av alkohol. 

Det är uppenbart att Sana syftar på sin muslimska klädsel då hon svarar Vilde med en vass ton. 

Det vill säga Sana framställs följa islams levnadsregler. En annan påträffad situation i serien där 

diskursen “muslimen som följer levnadsregler” framträder är i relation till Sanas muslimska 
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föräldrars förhållning till alkohol. I citatet nedan har Sana precis haft en tjejfest där 

alkoholdrycker har varit inblandat vilket hon i största mån försöker dölja för sina föräldrar. När 

föräldrarna och brodern Elias med ett gäng kompisar kommer hem finner fadern en flaska vodka 

i hallen. Yousef räddar Sana i situationen genom följande händelseutveckling:   

 
Mamman: Vodka? Vems är den? 

Pappan: Den är inte din? Vems är det? 

Yousef: Den är min. Eller jag har köpt den.  

Mamman: Dricker du, Yousef? 

Yousef: Nej. Jag har köpt den åt en kompis.  

Mamman: En kompis? Och så hittar vi den här? 

Pappan: Du vet att vi inte har sånt i vårt hem (Säsong 4, avsnitt 3). 

 
Båda Sanas föräldrar markerar i sammanhanget en nolltolerans för sprit i sitt muslimska hem 

vilket tydligt framställer dem i diskursen “muslimen som följer levnadsregler”. I nästa citat 

synliggörs återigen Sanas muslimska mammas misstänksamhet och oro för att sitt barn, trots 

laglig ålder i Norge, intar alkoholhaltiga drycker. 

 
Mamman: Du, jag måste fråga dig om en sak. Tror du att Elias dricker alkohol? 

Sana: Varför tror du det? 

Mamman: Nej, jag vet inte. Jag tänkte eftersom Yousef dricker alkohol så… jag är ändå lite orolig. 

Sana: Du behöver inte oroa dig [...] Jag tror verkligen inte att Elias dricker (Säsong 4, avsnitt 4). 

 

Utifrån ovanstående citat förstärks diskursen “muslimen som följer levnadsregler” då Sanas 

mamma framställs vara mån om att fostra och vägleda sina barn till ett liv fritt från alkohol. Det 

sista citatet som placerats inom diskursen “muslimen som följer levnadsregler” kan även 

inkluderas i temats andra diskurs “muslimen som bryter levnadsregler”. Det utspelar sig mellan 

Sana och en muslimsk vän till henne och de samtalar om sina erfarenheter under fastan. 

 
Tjejen: Du vet väl att det finns folk som säger att man inte får sjunga, dansa eller lyssna på musik 

när man fastar. 

Sana: Det finns folk som tycker att man inte får göra sånt alls. Och det är jättemånga som inte 

sminkar sig när de fastar.  

Tjejen: I går, då var jag ju sminkad… och då var det några som stirrade så på mig. För att jag var 

sminkad, tror jag.  

Sana: Jag har hört att det finns såna som spottar hela tiden för om man sväljer sin egen saliv räknas 

det som att man brutit fastan (Säsong 4, avsnitt 7). 
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Citatet är en konversation mellan två tjejer som framställs tolka och följa islams regler under 

fastan på ett visst sätt. Därav hamnar citatet under diskursen “muslimen som följer 

levnadsregler”. Dock omtalar de människor som efterlever en annan tolkning och enligt vilkas 

åsikt Sana och hennes vän inte följer fastan på rätt vis. Citatet visar alltså på skilda tolkningar 

av islams regler, det som är att följa levnadsreglerna för den ena kanske inte är det för den 

andra. Därför kan citatet även placeras under följande diskurs, “muslimen som bryter 

levnadsregler”. Trots Sanas mors ansträngningar att hålla barnen borta från alkohol, händer det 

en gång i serien att Elias konsumerar alkohol. Sana får då ett samtal från Elias kompis Yousef. 

 
Yousef: Ursäkta att jag ringer, men jag vet inte vad jag ska göra med Elias. Han är asfull och vill 

bara hem och sova, men det är nog ingen bra idé.  

Sana: Var är ni? (Säsong 4, avsnitt 4). 

 
I sammanhanget framställs Elias som muslim ha druckit alkohol. I citatet ovan vittnas även 

Yousefs starka oro för att ta hem fulla Elias till de muslimska föräldrarna som är emot alkohol.  

2.5 Beteende 
Under den här rubriken behandlas beteenden som muslimer knyts till, både hur muslimer i 

serien faktiskt agerar och hur de omtalas agera av andra. Dels kriminella men även icke-

kriminella diskurser av muslimer synliggörs. I de fyra citaten som har valts ut framgår 

diskurserna “muslimen som kriminell och våldsam” samt “muslimen som vänlig och icke-

våldsam” i alla dialoger. I citatet nedan befinner sig Isak i skolan med sina vänner. De pratar 

om en fest där Isak slogs med en kompis.   

 
Kille 1: Varför skulle vi slåss för det? 

Kille 2: För att du är muslim. 

Kille 1: Det är jag inte! 

Kille 2: Jag vet. Det är så jävla kul! 

Kille 1: Att alla tror att jag är homo fob?  

Kille 2: ”Homo fob”? Homofob.  

Kille 1: Ja, men tycker du att det är kul? 

Kille 2: Det är kul att folk tror att Isak är gay. 

Kille 1: Du sa väl att det bara var skitsnack? 

Kille 2: Jag sa att du skulle ”jihada” skolan (Säsong 3, avsnitt 5). 
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I det ovanstående citatet uttrycks en föreställning som anknyter kategorin muslimer till terror-

ism, mer specifikt uttrycker en icke-muslim att en arg muslim kommer att strida på ett våldsamt 

sätt. I citatet nedan pratar Vilde och Chris om Sana utan att hon är närvarande. De pratar om att 

Sana har sålt toarullar, vilket har dragit in mycket pengar till studentfirandet med russebussen.  

 
Vilde: Hur lyckades hon med det? 

Chris: Hon behöver kontonummer och adress. Låt henne få vara med på bussen! 

Vilde: Det är väl inget olagligt?  

Chris: Nej, hon är ju muslim. Muslimer hamnar i helvete om de gör nåt olagligt (Säsong 1, avsnitt 

5). 

 
I citatet ovan beskrivs det hur Vilde vänder sig till möjligheten att Sana utfört en kriminell 

handling. Det är underförstått att hon tror detta på grund av att Sana är muslim och att hon har 

förutfattade uppfattningar om muslimer som kriminella. Samtidigt beskrivs en motsatt 

uppfattning av muslimer, nämligen “muslimen som icke-kriminell” genom att Chris uttrycker 

att muslimer är goda för att inte riskera att hamna i helvetet. Muslimen Sana omtalas i båda 

diskurserna. Ett annat citat som uttrycker motsägelsefulla uppfattningar om muslimens 

beteende beskrivs nedan. Citatet börjar med att Sana går in i försvarsposition för Eva. 

 
Sana: Låt Eva vara. RAD-tjejerna är fienden. De kan försöka men vi gör motstånd.  

Vilde: Så kanske det är i din muslimska gangstervärld, men inte för oss andra. 

Sana frågar vad Vilde menar med sitt påstående.  

Noora: Nu går jag. 

Vilde: Du (syftning på Sana) är helt psycho! Du slängde vatten på Ingrid. Du är galen! 

Sana ställer sig upp och går mot Vilde. 

Sana: Jag slängde vatten på henne när hon och hennes vänner kallade dig slut. I min ”muslimska 

gangstervärld” dömer man inte sina vänner. Man stöttar dem oavsett vad det gäller (Säsong 1, 

avsnitt 8). 

 
Utifrån citatet ovan omtalas den muslimska identiteten ha en relation till en gangstervärld 

genom Vildes uttalande. I realiteten ingår gangsters i kriminella verksamheter, med andra ord 

har Vilde uppfattningen om att även muslimer är kriminella. I samma citat framträder dock en 

kontrasterande bild av muslimer som kan knytas till “muslimen som vänlig och icke-våldsam”. 

Den muslimska karaktären Sana framställs vara noggrann med att hjälpa och stötta sina vänner 

oavsett vad som händer. Det bör även uppmärksammas att när hon menar vänner, syftar hon på 

icke-muslimska tjejer. Även i det sista citatet framställs båda diskurserna inom ett och samma 
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citat, men på ett skiljande vis. Citatet är hämtat från en konversation mellan en tjej på en fest 

och Even, som är Isaks pojkvän. 

 
Tjejen: Jag älskar bögar! De är söta.  

Even: Är inte det lite generaliserande?  

Tjejen: Att älska bögar för att de är roliga?  

Even: Det är som att säga att alla muslimer är terrorister.  

Tjejen: Nej, det var överdrivet! Så är det inte. Att vara rolig är sjukt positivt! Att vara terrorist är 

sjukt negativt (Säsong 3, avsnitt 3). 

 
I citatet uttrycks att inte alla muslimer är terrorister, vilket innebär att det kan placeras inom 

diskursen “muslimen som vänlig och icke-våldsam”. Genom att inte alla muslimer omtalas vara 

terrorister presenteras en uppfattning om att några ändå är det. Därför tillhör citatet även delvis 

diskursen “muslimen som kriminell och våldsam”.  

2.6 Utseende 
I samband med temat Utseende framträder i materialet diskurserna “muslimen med ett visst 

utseende” samt “muslimen med ett obestämt sätt att klä sig”. För de kvinnliga rollerna i serien 

kopplas den muslimska identiteten till ett bestämt sätt att klä sig, slöjan ska alltid bäras. För 

manliga karaktärer görs ingen specifik avvägning gällande kläder överlag, dock kommenteras 

utseende utifrån andra aspekter. Vid flera tillfällen i materialet påträffas diskursen “muslimen 

med ett visst utseende”. En aspekt inom denna diskurs är hudfärg. I de två nedan angivna citaten 

beskrivs hur, en kompis till Isak och Jonas antas vara muslim på grund av att han har mörk hy. 

I det första citatet sitter killgänget, där Isak och Jonas ingår, och pratar om en fest där Isak och 

kompisen, som antas vara muslim, bråkade. De kommer in på ett rykte som säger att bråket 

berodde på att Isak är homosexuell och kompisen muslim och därmed homofob.  

 
Kille 2: Varför skulle vi slåss för det? 

Kille 1: För att du är muslim. 

Kille 2: Det är jag inte! (Säsong 3, avsnitt 5). 

 

Av citatet framgår det att det finns en omtalad uppfattning om att en av killarna är muslim. Det 

är underförstått att det beror på hans mörka hudfärg. I det andra citatet som också behandlar ett 

antagande av muslimsk tillhörighet på grund av mörk hudfärg befinner sig samma kille i en 

diskussion med sitt killgäng när Vilde kommer fram och frågar:  
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Vilde: Finns det några muslimska traditioner? Vad ger man bort på eid? 

Killen: Jag är katolik, alltså (Säsong 4, avsnitt 10). 

 

I citatet antar Vilde att killen i fråga är muslim, vilket framgår av att hon frågar honom om 

muslimska traditioner. Hennes antagande baseras på att han har ett visst utseende som anses 

typiskt för muslimer, med andra ord omtalas muslimer i sammanhanget se ut på ett visst sätt. I 

hans fall handlar det som tidigare nämnt om mörk hy. En annan aspekt av diskursen “muslimen 

med ett visst utseende” är kläder. I de resterande citaten under den här diskursen belyses citat 

där uppfattningar om muslimsk klädsel framgår och påpekas. I Citatet nedan befinner sig Sana 

på toaletten efter att Elias har varit i slagsmål med Isak. Två tjejer kommer in och pratar om 

henne utan att veta att hon är där. De säger bland annat:  

 
Tjejen: Varför ska hon ens vara med på bussen? Det måste ju vara att dissa hennes religion. Har 

man hijab ska man ju vara en god representant för islam (Säsong 4, avsnitt 5). 

 

Av citatet framkommer uppfattningen om att en praktiserande muslim bär hijab. Ett annat 

exempel då diskursen “muslimen med ett visst utseende” blir tydligt i materialet är när tjejerna 

besöker skolsköterskan på grund av Vildes oönskade graviditet. Skolsköterskan hälsar på 

tjejerna då de träder in i undersökningsrummet. Sana som går sist in uppmärksammas med en 

annan hälsning än de övriga. 

 
Skolsköterskan: Hej, hej! Hon är ny. Salaam aleikum.  

Det uppstår en pinsam tystnad som snart bryts av Noora (Säsong 1, avsnitt 11). 

 

Skolsköterskans agerande i sammanhanget vittnar om ett antagande om att Sana utifrån sin 

klädsel är muslim och ska bemötas därefter. Därmed framställs Sana ha ett visst utseende som 

muslim. Genom att uttrycka en vanligt förekommande hälsningsfras på arabiska inom islam 

“Salaam aleikum” som betyder “frid vare med dig”, betonas Sanas position som muslim i 

jämförelse med de andra tjejerna. I ett annat citat upprepas betoningen på att muslimska 

kvinnors klädsel är på ett visst sätt. Två av karaktärerna ska gå på Sanas Eid-fest och diskuterar 

en lämplig festutstyrsel. 

 
Tjejen: Kan jag inte ha min blåa sommarklänning? 

Killen: Nej, det kan du inte. Det är muslimernas viktigaste högtid, ingen hora och pimpfest. 

Tjejen: Men måste jag ha slöja? 

Killen: Ja, det måste du. Tänk om Sana kommit i mysbyxor till dig på julafton. Hade din mamma 
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blivit glad då? (Säsong 4, avsnitt 10). 

 

Underförstått verkar den manliga karaktären utifrån ovanstående citat ha en föreställning om 

att den kvinnliga karaktären som kvinnlig gäst på en muslimsk tillställning, måste bära slöja för 

att respektera de troende deltagarna. Även den manliga karaktären som icke-muslim iträder en 

muslimsk klädedräkt inför festen. I sammanhanget omtalas alltså muslimer se ut på ett visst 

sätt. I övrigt framställs de manliga muslimerna i serien med obestämd klädsel. Av diskurs-

analysen framkommer inget resultat inom diskursen “muslimen med ett obestämt sätt att klä 

sig”. Däremot visar den narrativa analysens bildanalys att de muslimska männen i serien klär 

sig på ett sekulärt vis. De bär kläder som är valda efter mode i tid och kontext snarare än 

religiösa påbud. Vid ett tillfälle visas även Elias utan tröja (Säsong 4, avsnitt 1).  

2.7 “Kärlek, sex och äktenskap”  
I materialet framkommer en tematisering av kärlek, sex och äktenskap. Diskurserna inom ramen 

för temaområdet är följande: “muslimen med en religiös förhållning till kärlek, sex och 

äktenskap” och “muslimen som är öppen för utomäktenskaplig kärleksrelation mellan muslim 

och icke-muslim”. I vissa citat som belyses nedan är samtliga tre delar inblandade medan andra 

citat endast beträffar en eller flera aspekter av dem. I det första citatet fokuseras aspekten kärlek 

men även äktenskap berörs i relation till diskursen “muslimen med en religiös förhållning till 

kärlek, sex och äktenskap”. Sana pratar med Noora som har hjärtesorg efter att ha brutit upp 

med sin pojkvän. Noora uttrycker då att Sana har tur som slipper att utsätta sig för detta på 

grund av sin religion.  
 

Noora: Du har tur som slipper tänka på alla såna problem. Hjärtesorg och sånt. Jag kanske skulle 

konvertera till islam. Tror du inte att Allah hade gillat mig?  

Sana: Allah hade diggat dig (Säsong 4, avsnitt 4). 

 

Citatet framställer muslimer som personer utan hjärtesorg. Anledningen är underförstådd och 

innebär utifrån Nooras uppfattning, att muslimer endast har en kärleksrelation med den de ingår 

äktenskap med, vilken håller livet ut. Ett annat citat som förmedlar samma bild av muslimer 

presenteras nedan. Där pratar Sana med Yousef, som hon är intresserad av att inleda en 

kärleksrelation med.  
 

Sana: Jag vet inte, jag… får man gifta sig med icke-troende i din religion? 

Yousef: Ja, det är helt chill. 
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Sana: Jag önskar att det var chill även i min religion.  

Yousef: Varför det? Ska du gifta dig med en icke-troende man, eller? 

Sana: Kanske det (Säsong 4, avsnitt 9). 

 
Av citatet framgår att förutsättningen för att Sana ska kunna dejta Yousef är att de i framtiden 

ingår äktenskap. Hon vill inte ha en relation utan äktenskap för att islam förbjuder det. Sana 

som muslim framställs därför med religiös förhållning till äktenskap. I citatet nedan behandlas 

den inställning Sana som muslim har till sex. Tjejerna sitter och pratar. Vilde berättar detaljerat 

om sitt och pojkvännens sexliv när Sana tröttnar och ber henne dela med sig mindre. Detta 

bemöter Vilde med att påpeka Sanas sexuella återhållsamhet. Vilde berättar om sitt sexliv och 

de andra tjejerna utan Sana kommenterar det. 

 
Sana: Måste du berätta alla detaljer i ditt och Magnus sexliv? 

Vilde: Jag fattar att det är jobbigt när du inte kan ha sex… 

Sana: Jag kan ha sex, väljer bara att inte ha det.  

Vilde: Jag menar bara att det är okej om du blir sexuellt frustrerad. 

Sana: Det är jag inte! Jag tänker inte en massa på killar och sex och känner att jag missar nåt. Men 

sex borde vara nåt fint mellan dig och Magnus - inte hela världen (Säsong 4, avsnitt 1). 

 

I citatet ovan framställs Sana som muslim välja ett avståndstagande från samlag och det är 

underförstått att hon gör det med grund i sin tro. Hennes åsikt är att sex är något privat mellan 

två parter. Hennes ställning i ämnet kontrasteras mot Vilde som är sexuellt aktiv och gärna delar 

med sig av sina erfarenheter. I en annan scen i serien blir diskursen “muslimen med en religiös 

förhållning till kärlek, sex och äktenskap” mycket framträdande med speciellt fokus på sex samt 

äktenskap. Tjejerna står och pratar på skolgården då ett annat tjejgäng spatserar förbi dem. 

 
Vilde: Vem var det? 

Sana: Jamilah Bikarim. Hon är förlovad med min bror. 

Vilde: Förlovad?! Hur gammal är hon? 

Sana: Hon är sjutton. 

Vilde: Är det tvångsäktenskap? 

Sana: Va? 

Vilde: Varför gifter man sig när man är sjutton? 

Sana: För att hon vill ha sex (Säsong 2, avsnitt 2). 

 

Citatet framställer flera aspekter av karaktärer knutna till diskursen “muslimen med en religiös 

förhållning till kärlek, sex och äktenskap”. För det första framgår det att Sanas bror Elias och 
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hans flickvän tar hänsyn till religiösa föreskrifter i relation till sitt agerande, med andra ord de 

har trolovat sig för att kunna ha samlag. För det andra synliggör citatet att Vilde bär förutfattade 

meningar om muslimer då hon kopplar samman Elias förlovning med tvångsäktenskap.  

 
Inom ramen för temat “kärlek, sex och äktenskap” förekommer även diskursen “muslimen som 

är öppen för utomäktenskaplig kärleksrelation mellan muslim och icke-muslim”. Citatet nedan 

belyser den här diskursen och kan beskrivas i en situation där Sanas mamma precis fått reda på 

att Sana bokat dejt med Yousef för första gången. Sana blir osäker inför mammans åsikt då 

Yousef inte är muslim men mamman uttrycker att relationen inte behöver vara livet ut. 

 
Sana: Jag gillar Yousef. Och… han är inte muslim. 

Mamman: Och nu ska ni hitta på nåt tillsammans? 

Sana: Jag vet… enligt islam kan jag inte gifta mig med honom. Men jag förstår inte varför, för 

Yousef är en riktigt bra människa.   

Mamman: Du är bara 17 år. Du ska inte gifta dig än (Säsong 4, avsnitt 9). 

 

Av citatet framställs modern uppmuntra Sana till att inte vara så bunden till äktenskap för att 

ingå relationer med män utifrån hennes nuvarande ålder. Samtidigt visar citatet att Sanas 

mamma anser att Sana inte bör gifta sig med en icke-muslim vilket knyter an till diskursen 

“muslimen med en religiös förhållning till kärlek, sex och äktenskap”. Detta då det enligt 

islamska föreskrifter inte är berättigat för en kvinna att gifta sig men en icke-muslimskt man.  

2.8 Kön 
I materialet förekommer ett splittrat resultat av temat Kön. Dels synliggörs en diskurs om 

“muslimen som förtrycker kvinnor genom att följa könsroller”, dels den kontrasterande 

diskursen “muslimen som inte förtrycker kvinnor”. I de fyra nedanstående citaten framträder 

diskursen “muslimen som kvinnoförtryckare genom att följa könsroller”. I den första dialogen 

har Sana gått ut ur sitt rum för att säga åt sin bror Elias att sänka musiken då hon behöver tystnad 

under sin bönestund. Elias passar på att ifrågasätta Sanas deltagande i russebuss. 

 
Elias: Vet mamma? 

Sana: Hon bryr sig inte. 

Eilas: Men det gör andra.  

Sana: Du var ju med på russebuss! 

Elias: Ja, men jag är kille. Du vet hur folk är. Vi vill inte att du ska få en massa skit. Jag är kille, 
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jag har bara kul (Säsong 4, avsnitt 2). 

 

Av citatet omtalas den muslimska gemenskapen ha förväntningar på att Sana som kvinnlig 

muslim ska agera på ett visst sätt medan hennes bror inte har samma förpliktelser. På så vis 

finns det en underförstådd mening om att samfundet förespråkar att kvinnliga muslimer lever 

mer återhållsamt än de manliga. På så vis blir diskursen “muslimen som kvinnoförtryckare 

genom att följa könsroller” tydlig. Dock visar framställningen att Sana ska vara med på 

russebuss och att hon inte tar hänsyn till könsroller. Därmed förekommer även diskursen 

“muslimen som inte förtrycker kvinnor” då Sana ändå framställs ha lika möjligheter som 

brodern. Det andra citatet inom diskursen “muslimen som kvinnoförtryckare genom att följa 

könsroller” utgörs av en dialog mellan Sana och hennes mamma. 
 

Mamman: Vill du hjälpa till med maten? 

Sana: Nej, egentligen inte… 

Mamman: ”Nej, egentligen inte”… alltså… vad ska du göra när du gifter dig, då? Ska du låta 

barnen svälta? 

Sana: Nej, min man ska laga mat. 

Mamman: Jaså, din man ska laga mat? Inshallah (Säsong 4, avsnitt 3). 

 
Utifrån ovanstående finns det två aspekter i moderns uttalande som bidrar till diskursen om 

“muslimen som förtryckare av kvinnor genom att följa könsroller”. För det första gör modern 

ett antagande om att Sanas framtida barn kommer svälta om Sana inte själv lagar mat till dem. 

Här utesluts alltså att Sanas make i framtiden, kommer hjälpa till med den formen av 

hushållsbestyr då det ligger på henne som kvinna. Den andra aspekten är moderns arabiska 

uttryck “Inshallah” som betyder “om Gud vill”, vilken syftar åt att bemöta Sanas motstånd. 

Sana menar att mannen i huset likväl kan laga maten. Därmed framställs hon utmana islamiska 

könsroller. Hennes mamma framställs dock negativ till brytande till traditionella könsroller. Det 

blir här underförstått att matlagning inte i regel ingår i den muslimska mannens könsroll. 

Sammanhanget vittnar även om att kvinnliga muslimer är med i förtrycket mot kvinnor. Det 

tredje och sista citatet gestaltar ett samtal mellan två okända karaktärer i serien, en dialog som 

Sana inte kan undgå att höra på toaletten under en fest.  

 

Tjej 1: Den där brorsan är galen. Du vet bussmötet hos Sana? Herregud, han flippade helt. [...]  

Tjej 2: Vilde sa att brorsan kallat Sana för slav.  

Tjej 1: Seriöst. Inte konstigt att hon är psycho (Säsong 4, avsnitt 5). 
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I samtalet framgår det uttryckligen att de två tjejerna bär fördomar mot Sana och hennes familj. 

Sana omtalas vara psycho på grund av att hennes muslimska bror antas förslava henne. Att 

brodern Elias har kallat Sana för slav stämmer men förståelsen för situationen då han gjorde 

det, är dragen ur sin kontext vid tillfället då informationen når de två tjejerna i dialogen ovan, 

vilket behandlas närmare i nästa citat.  

 

I de tre citaten nedan skönjas diskursen “muslimen som inte förtrycker kvinnor”. Citaten 

behandlar olika aspekter av det. Det första utgår från hur känsligt ämnet kan vara för muslimer 

och de sista två utgår från människors föreställningar om islam och dess utövare. I citatet nedan 

befinner sig Sana i hemmet. Hennes bror Elias har vänner hemma och de skojar och leker i 

vardagsrummet. Sana gör ett vad med sin bror och den som förlorar ska vara slav åt den andra 

under en viss tid. Sana förlorar och Elias utnyttjar direkt sin vinst.  

 
Sana: Nu kan du laga lite te åt oss. Jag är inte slav åt alla dina vänner! 

Elias: Men de är ju mina gäster. Tack så mycket, slavkvinnan.  

Sana vänder sig om med ett argt ansiktsuttryck.  

Elias: Det kom ut fel, ursäkta. Chilla! Det var väldigt dumt sagt.  

Kompisarna: Tänk på vad du säger till din syster! (Säsong 4, avsnitt 1). 

 

Av citatet framgår att när Sanas bror av misstag kallar henne något kvinnoförtryckande ångrar 

han sig direkt och alla närvarande reagerar negativt. Det förekommer alltså inget 

kvinnoförtryck. Det är underförstått att Elias inte menar något illa utan bara syftar på vadet. 

Underförstått är även att reaktionerna blir starka på grund av icke-muslimers föreställningar om 

muslimer som just kvinnoförtryckare. Sana framställs tvärtom som en respekterad kvinna, 

vilket blir tydligt genom att Elias genast ber om ursäkt. Det andra citatet äger rum när Sana 

befinner sig i en stuga mitt ute i skogen med sina vänner. De ska precis spela spel och medan 

de andra tjejerna letar efter spel, tittar Vilde fundersamt på Sana.  

 
Vilde: Måste du ha på dig hijaben hela tiden? 

Sana: Hur så? Gör den dig stressad? 

Vilde: Nej, men vi är bara tjejer här, så du måste inte ha den på dig.  

Sana: Vilde, det är ingen som tvingar mig. Jag har den för att jag vill (Säsong 2, avsnitt 4). 

 

Citatet belyser en icke-muslimsk uppfattning om att slöjan är ett tvång. Hon ser den som ett sätt 

att dölja sig för männen medan Sana som bär slöjan förklarar att hon väljer att ha den. Diskursen 
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“muslimen som inte förtrycker kvinnor” framstår då det är tydligt att slöjan inte bärs på grund 

av religiöst tvång. Sana som muslimsk kvinna framställs inte som förtryckt. I det tredje citatet 

berättar Sana om sina upplevelser av att växa upp som muslimsk tjej i Norge för Isak som även 

han har vuxit upp som avvikande från normen. Hon berättar om andra människors 

missuppfattningar om islam och muslimer.  

 
Sana: Vet du vad folk tänker när de ser mig - och min hijab, som är det första de ser? De tänker att 

jag har den för att jag måste, inte för att jag vill. Säger jag att det är för att jag vill är jag 

hjärntvättad. Jag har ingen egen åsikt. Man pratar om religionsfrihet och all möjlig frihet här men 

att gå omkring med ett extra klädesplagg, det är fel. Folk tror att vi gifter oss bara så där, att det är 

arrangerat, tvångsäktenskap… och att jag ska bli bortgift med min kusin i morgon. Vet du vad folk 

gör när jag går med Elias på gatan? De spottar efter honom för de tror att han förtrycker mig. 

Elias! Han vill inte ens att jag ska ha hijab. Han är rädd att folk ska hata mig. Vet du hur jobbigt 

det är att gå ut och veta att man även i dag måste visa en hel befolkning att man inte är förtryckt? 

(Säsong 4, avsnitt 7). 

 

I citatet ovan framgår det att människor i det norska samhället har föreställningar om att 

muslimer följer könsroller som bidrar till ett kvinnoförtryck. Det blir också synligt att dessa 

föreställningar inte stämmer med det av islam som Sana tillägnar sig och den typen av muslim 

som hon är. Tittarna får en bild av muslimen som inte följer strikta kvinnoförtryckande 

könsroller via framställningen av Sana. 

2.9 Homosexualitet 
Utifrån temat Homosexualitet, framkommer olika diskurser i materialet. Den första diskursen 

är “muslimen som homofob” medan den andra diskursen är “muslimen som tolerant gentemot 

homosexualitet”. I diskursen “muslimen som homofob” förekommer två citat. Båda behandlar 

föreställningar om muslimer som homofober och inte framställningar av karaktärer. I det första 

citatet pratar Isak med sina vänner i skolan. De pratar om en fest från helgen där Isak och en 

kompis till honom slogs.  

 
Kille 1: Har du inte hört att han (syftning på Isak) är homo? 

Kille 2: Varför skulle vi slåss för det? 

Kille 1: För att du är muslim (Säsong 3, avsnitt 5). 
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Citatet belyser tydligt att muslimer omtalas vara homofober då förklaringen till varför den ena 

killen skulle slå en homosexuell person, är för att han är muslim. I diskursens andra citat har 

Isak precis varit i slagsmål med Sanas bror Elias på en fest. Sana avbröt slagsmålet och fick då 

blod på händer som hon gick in på toan för att tvätta av. Under tiden kommer det in två tjejer 

som är omedvetna om hennes närvaro. De samtalar om det inträffade bråket. 

 
Tjej 1: Vad hände egentligen? Varför håller de på så där?  

Tjej 2: Bara för att de är homosexuella. De är muslimer, de andra homosexuella (Säsong 4, avsnitt 

5). 

 

Anledningen till slagsmålet förklaras med att den ene var muslim och den andre homosexuell. 

Underförstått förmedlas då uppfattningen av muslimer som homofober. På så sätt omtalas 

muslimer i sammanhanget vara homofobiska.  

 

I jämförelse med den ovan kommenterade diskursen “muslimen som homofob”, framkommer 

även diskursen “muslimen som tolerant gentemot homosexualitet” i materialet. Utifrån en 

narrativ analys av berättelsen framkommer att samma ämne diskuteras i två olika scener. I den 

första scenen förekommer ämnet inom diskursen “muslimen som homofob” och i den andra 

scenen inom diskursen “muslimen som tolerant gentemot homosexualitet”. Den första scenen 

gestaltar ett samtal mellan Sana och Yousef. De pratar om varför Even inte umgås med Elias 

och hans gäng längre. De är inne på en hypotes om att islam ligger till grund för att 

homosexuella Even inte kan umgås med det muslimska killgänget, därmed synliggörs den 

första diskursen (Säsong 4, avsnitt 4). I en andra scen visas ett samtal mellan Sana och Elias 

där Elias ger sitt perspektiv på varför Even inte längre umgås med gänget. Elias säger att det 

inte beror på Evens sexuella läggning (Säsong 4, avsnitt 8). Därmed framgår det i materialet att 

Yousef omtalar muslimer som homofobiska medan Elias framställs som tolerant.  

 

I det två nedanstående citaten beläggs den andra diskursen. Utifrån sammanhanget av det första 

citatet synliggörs att Sana som muslim är tolerant i mötet med den homosexuella killen Isak. 

Det två är närmare bestämt goda vänner. Sana ursäktar sin bror Elias som några dagar innan 

gav sig på Isak:  

 
Sana: Jag beklagar att Elias och killarna är såna homofober. 

Isak: Är de homofober? 

Sana: Ja, var det inte därför de… 
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Isak: Du menar det här? (Isak pekar på ett blåmärke i ansiktet) Nej, nej. Det var inte därför. Det 

var jag som slog till Mikael. Jag… jag blev lite svartsjuk. Då kom Elias och knockade mig. Han är 

mycket starkare. Det var rätt åt mig. [...] Vem hade kunnat tro det här? Bögen och muslimen, best 

buds (Säsong 4, avsnitt 7). 

 
Sana verkar anta att brodern Elias och hans gäng är homofober. Underförstått kan antagandet 

tolkas mot att de flesta i det killgänget är muslimer och därmed bär en homofobisk tendens. 

Samtidigt visar citatet att Elias och hans vänner, utifrån Isaks egna uppfattning inte är 

homofober vilket visar på diskursen “muslimen som tolerant gentemot homosexualitet”. Elias 

och hans gäng omtalas alltså först som homofober men sedan som toleranta. Det sker även en 

framställning av Sana som tolerant muslim i relation till homosexualitet. Diskursens andra citat 

utspelar sig mellan Sana och Isak i skolan. De hänvisar till en tidigare händelse då Isak 

kritiserade islam för homofobiska tendenser och Sana svarade med att argumentera för att även 

evolutionsteorin har homofobiska inslag.  

 
Sana: Jag tänkte på diskussionen som vi hade för ett tag sen [...] homosexualitet har nämligen 

spelat en… den har haft en naturlig funktion i evolutionen, och… det finns en massas ny och 

intressant forskning om det. Så… jag hade fel. 

Isak: Hur är det med islam, då? [...] 

Sana: Islam har samma budskap som alltid. Alla människor i den här världen är lika mycket värda 

och inga människor får baktalas, kränkas, dömas eller förlöjligas. Om nån använder religion för att 

underbygga sitt hat ska du inte lyssna. Hat kommer inte från religion, utan från rädsla (Säsong 4, 

avsnitt 8). 

 
I citatet framställs en icke-homofobisk tolkning av islam. Sana betonar att islam inte står för hat 

och därför inte heller för homofobi.  

2.10 Identitet 
I materialet framträder olika diskurser som berör muslimsk identitet. Den första diskursen kan 

benämnas “muslimen som försvarar sin identitet” medan den andra berör “muslimen med 

splittrad identitet”. I de två följande citaten framgår diskursen “muslimen som försvarar sin 

identitet”. I den första dialogen samtalar Sana och Isak under en lektion i skolan. 

 
Isak: Sana, jag har en fråga. No offence men hur religiös är du egentligen? Det är 2016 och världen 

går framåt. Och du är ju en smart tjej. Fattar du inte att det är nonsens? 

Sana: Besväras du av nåt med min religion? 

Isak: Inget förutom att du tror att nåt är rätt och nåt är fel och att det är en gud som bestämmer och 
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säger att homosexualitet inte är okej… eller att äta korv och såna saker.  

Sana: Vad tror du på Isak? 

Isak: Jag tror på naturvetenskap. Evolutionsteorin. Inte ett skit utöver det.  

Sana bemöter Isak med hur evolutionsteorin förklarar homosexualitet som en “genetisk 

återvändsgränd” och frågar honom hur han tänker kring det. 

Isak: Jag vete fan! Jag går inte runt och tänker på homosexualitet.  

Sana: Nej. Du har inte svar på allt heller. Kan vi inte vara överens om att det finns mycket mellan 

himmel och jord som ingen av oss vet? Istället för att kritisera min religion kan du väl respektera 

att vi har valt olika (Säsong 3, avsnitt 4). 

 

Utifrån citatet ovan framställs Sana försvara den egna muslimska identiteten, det vill säga hon 

står upp för sin religiösa identitet. Hon framhåller även att den delen av hennes identitet är 

självvald och att Isak inte har rätt till att kritisera den. Ett annat citat som belyser liknande 

försvar fast med utgångspunkt från Sanas norska identitet, är följande diskussion mellan Sana 

och Vilde. Tjejerna har fått reda på att William kommer skänka pengar till flyktingar genom ett 

arrangemang. Noora motsätter sig hans idé medan Vilde är positiv. 

 
Vilde: Till och med Sana tycker att det är kul. Hon vet mer än dig om att vara flykting.  

Sana: Hur vet jag det? Jag är född i Norge.  

Vilde: Du kommer från en annan kultur.  

Sana: Nej, jag är från samma kultur som du.  

Vilde: Men du är muslim. 

Sana: Ja.  

Vilde: Muslim är en annan kultur. 

Sana: Islam är en religion, Einstein (Säsong 2, avsnitt 5). 

 

I citatet framgår intressanta iakttagelser. Vilde tar för givet att Sana på grund av sin identitet, 

har erfarit livet som flykting. Sana bemöter Vildes klumpighet med att förklara att hon är 

norskfödd och därmed har samma kulturella bakgrund som Vilde. Därmed framställs Sana 

försvara sin kulturella identitet som hon betonar är norsk i sammanhanget.  

 
Under den andra diskursen “muslimen med splittrad identitet” berörs två citat som behandlar 

splittrad identitet på två vis. Det första synliggör att Sana tvivlar på sin tro, vilken är en del av 

hennes identiteten. Det andra berör en osäkerhet hos Sana gällande kulturell och nationell 

tillhörighet. Citatet nedan utspelar sig i en situation där Sana och Yousef pratar om vad det 

innebär att vara muslim med religiös tro och praktik. Den del som presenteras behandlar 

specifikt tron på Gud.  
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Sana: Hur kan du vara helt säker på att du inte tror på Gud? 

Yousef: Jag känner inte det du känner.  

Sana: Jag känner inte det jag heller, hela tiden. Jag tvivlar ju ibland (Säsong 4, avsnitt 9). 

 

Sana betraktar sig som muslim, det vill säga islam är en del av hennes identitet. Att vara muslim 

innebär att tro på Gud enligt Sanas uppfattning. Att Sana uttrycker att hon ibland tvivlar på sin 

tro innebär också att hon framställs tvivla på den delen av sin identitet. Nästa citat visar att hon 

även känner sig splittrad i kulturell och nationell tillhörighet. Citatet nedan får tittarna uppläst 

för sig av Sana. Det är ett meddelande som Sana skickat till sina vänner efter att de har bråkat. 

 
Sana: Jag är arg för att… för att jag inte är muslimsk nog. Och vad jag än gör blir jag aldrig norsk 

nog. Och jag är inte marockansk nog, och jag är inte chill nog. Eller snygg nog. Jag är arg för att 

jag lät det bli så viktigt att passa in på en russebuss. Och jag är arg för att jag aldrig passar in 

någonstans. För att jag alltid blir arg och fuckar upp. Men framför allt är jag ledsen för att det gick 

ut över er. För den där bussen är inte viktig för mig. Det är inte heller viktigt om jag är muslimsk 

nog eller om jag hör ihop med marockaner eller om jag hör ihop med norrmän. Så länge jag får 

vara med er, skolans största losers (Säsong 4, avsnitt 8). 

 

Citatet visar på känslan av att inte känna sig helt hemma i någon religiös tolkning, kulturell 

tradition eller nationalitet. Istället framställs Sanas identitet vara splittrad mellan flera 

paralleller. Det gör att hon inte känner sig helt norsk eller marockansk eller muslimsk.  

2.11 Magi 
Ytterligare ett tema som kan utlysas i materialet är Magi. I förhållande till det här temat kan två 

diskurser anknytas, dels “muslimen som bärare av magiska egenskaper”, dels “muslimen utan 

magiska egenskaper”. “Muslimen som bärare av magiska egenskaper” finns att urskilja i 

materialet, då föreställningar om Sana som bärare av magiska egenskaper kan upptäckas. I det 

första citatet befinner sig tjejerna i en stuga mitt ute i skogen. De spelar Ouijaboard. Hela 

kompisgänget är med utom Sana. Hon ville inte delta. 

 
Noora: Kära andar, varför ville inte Sana köra ouijabräde? 

Spelet svarar: ”synsk”. 

Vilde: [...] Jag visste att det var nåt skumt med henne. Till exempel har hon hijab hela tiden. 

Noora: Vad har det med saken att göra?  

Vilde: Det är ju ganska mystiskt (Säsong 2, avsnitt 4). 
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I citatet omtalar Vilde, Sanas beteende som övernaturligt. En föreställning av muslimen som 

bärare av magiska egenskaper framkommer alltså. Intrycket förstärks av att Noora från början 

överhuvudtaget frågar om Sana är synsk. Citatet ovan speglar dock endast en föreställning om 

Sana med magiska krafter utifrån vännerna. I ett annat avsnitt från samma säsong som citatet 

ovan, visar den narrativa analysen att Sana framställs med magiska egenskaper. Sana befinner 

sig då på fest med seriens alla huvudkaraktärer. Hon står i en grupp, tätt intill sina vänner och 

pratar. Plötsligt får tittarna ta del av att Sana får ett frågande ansiktsuttryck. I samband med det 

vänder hon sig sakta om. När hon vänt sig flyttas kameran från Sana till Kasper. Kasper är en 

kille som förekom i samband med att Sana och de andra tjejerna var i stugan. Sana lurade de 

andra tjejerna tillsammans med Chris, att hon var synsk och att Kasper var ett spöke, vilket hon 

då kände genom sina magiska förmågor. Detta beskrivs under nästa diskurs ha varit ett skämt 

från Sanas sida. Åter till säsongens sista avsnitt. Kameran skiftar fokus från Sana till Kasper 

efter att Sana skildrats frågande. Detta ger intrycket av att Sana får en känsla av Kaspers närvaro 

och därför vänder sig om (Säsong 2, avsnitt 12). Det vill säga, trots att seriens skapare väljer att 

förmedla det som ett skämt att Sana skulle ha övernaturliga förmågor i avsnittet som utspelar 

sig i stugan, väljer de här att återkoppla till det utan antydan till spratt. Tittarna ges alltså bilden 

av att Sana har en övernaturlig förmåga, med andra ord Sana framställs med speciell begåvning. 

 

I ovanstående citat har vi hävdat utifrån vår analys att Sana kan kopplas till diskursen 

“muslimen som bärare av magiska egenskaper”. Det trots att det finns belägg i materialet som 

gör att Sana även kan kopplas till diskursen “muslimen utan magiska egenskaper”. Tjejerna är 

även i de här citatet på semestern i en stuga ute i ett vintrigt landskap. Chris och Sana har i smyg 

lagt upp en plan för att skrämma de andra tjejerna. Sana intalar Noora, Eva och Vilde att hijaben 

som hon bär gör henne synsk. 

 
Sana: Ni behöver inte vara rädda. Jag går längst fram. Min hijab beskyddar oss. Är ni redo? 

Vilde reser sig och de andra följer efter henne. 

Sana: Bakom er! 

Chris skrämmer dem med mask. När tjejerna har lugnat sig kommer hijaben på tal igen. 

Vilde: Det var inte så konstigt att jag trodde det. (Vilde syftar på att hijaben har magisk kraft).  

Sana: Du vet, det är bara en vanlig sjal (Säsong 2, avsnitt 4). 

 

I sammanhanget framställs Sana skämta om hijabens magiska kraft. Hon förtydligar för de 

andra icke-muslimska tjejerna att hijaben inte gör henne synsk utan att klädesplagget är en enkel 

sjal likt andra tyger som människan bär. Citatet synliggör en situation som bidrar till att 
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avdramatisera hijabens funktion. Därmed framkommer diskursen “muslimen utan magiska 

egenskaper”. Ett annat citat som går att koppla till samma diskurs är då Sana vid ett senare 

tillfälle i serien, återigen skämtar på bekostnad av hijabens funktion. Sana vägleder Noora i 

kärleksrelationen med William. 

 
Sana: Det är inte säkert att det går bra. Det kan lika gärna gå åt helvete. Men sånt är livet. Det är 

omöjligt att veta. Om man inte har en magisk hijab. För då vet man.  

Tjejerna skrattar ihop.  

Noora: Ja, vad säger din magiska hijab om mig och William?  

Sana: Den säger Inshallah (Säsong 2, avsnitt 8). 

 

Utifrån karaktärernas uttalande ovan, framgår det att tjejerna har ett mycket avslappnat sätt att 

prata om hijaben då den kopplas till en tidigare händelse med humoristiska inslag. Sana som 

muslim framställs låta hijaben vara föremål för skämt och realism medan Noora som icke-

muslim hakar på. 
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3. Diskussion  
I det här avsnittet diskuteras resultatet med utgångspunkt i våra två teorier. Först presenteras ett 

avsnitt där vi klargör vilka föreställningar om muslimer som reproduceras och dekonstrueras i 

serien utifrån det teoretiska perspektivet av Gardell (2010), Saunders (2013), Mellegaard Lien 

(2005) och Otterbeck (2010). En och samma förenklad föreställning liksom ett specifikt resultat 

från studierna av komplexiteten i muslimers sätt att leva, kan lyftas under olika teman nedan. 

Det eftersom de olika temana kan belysa olika delar av materialet från det teoretiska ramverket. 

Vi kommer i samband med detta även att återknyta till den tidigare forskningen. För det andra 

bemöter vi i diskussionens andra del studiens frågeställningar samt att en del slutsatser dras.   

 

3.1 Diskussion utifrån teman 
I vårt resultat framkom elva teman vilka vi i det här avsnittet har som avsikt att återkomma till 

för diskussion. Temana presenteras i samma ordning som i resultatdelen. 

 

3.1.1 Trosuppfattning 
Det första temat som berördes i resultatdelen ovan behandlade den muslimska trosupp-

fattningen som skildras i Skam. Inom temat kunde en diskurs urskiljas, nämligen “muslimen 

som troende”. Genom en diskursanalys framkom att serien Skam förmedlar en uppfattning om 

att muslimer tror på Allah. Utifrån det teoretiska ramverket för den här studien, fann vi inga 

konkreta föreställningar om att alla muslimer tror på Allah. Vi kan däremot anknyta den före-

ställning som Saunders beskriver om att muslimer betraktar islam som ideologi. Dock ser Sana 

snarare islam som andlig vägledning vilket bidrar till att denna föreställning dekonstrueras. 

 

Uppfattningen om att alla muslimer tror på Allah kan bemötas med den del av teorin som 

behandlar autentiska undersökningar. Den visar generellt att det förekommer en variation av 

tolkningar av islam bland muslimer. Det finns stora variationer inom den specifika muslimska 

identiteten. Inte alla muslimer lever på samma vis och det finns svårigheter i att uppskatta hur 

många muslimer i Europa som faktiskt är bekännande. Bilden av muslimen som troende på 

Allah hade alltså kunnat nyanseras med en framställning av en icke-troende muslim i Skam. I 

relation till uppsatsens andra teoretiska ramverk fann vi ett konkret autentiskt exempel i relation 

till den uppfattning som förmedlas i Skam. Det innebär att samtliga intervjuade ungdomar i 

Otterbecks studie tror på Allah, även om graden skiljer sig. Detta speglas även underförstått i 

andra delar av vår teori samt i all tidigare forskning.  



           

 51 

Sana framställs som ovan nämnt som troende. Hon grundar sina val i islams föreskrifter och 

väljer att prioritera dessa framför den egna viljan. Det kan anknytas till vad som framkommer 

av Mellegaard Liens studie. Några av de kvinnliga muslimerna i hennes studie menar nämligen 

att islam fungerar som utgångspunkt i de val de gör och formar deras sätt att leva. 

Sammanfattningsvis förmedlar Skam en bild av muslimer som troende på Allah och muslimer 

som utgår från sin tolkning av islam i de val de gör. Denna stämmer delvis med verkligheten 

samtidigt kan bekännandet se olika ut hos olika individer.  

 

3.1.2 Relationer 
Resultatets andra tema är Relationer. Under det här förekom diskurserna “muslimen som 

främling” och “muslimen som vän till icke-muslimer”. Utifrån vårt andra teoretiska perspektiv 

framkommer förenklade föreställningar inom diskursen muslimen som främling. Saunders 

beskriver att muslimerna ofta föreställs vara lojala endast mot sina ursprungsländer och alltså 

inte sina nya värdländer och dess värderingar. Även Otterbeck beskriver att det finns 

föreställningar om att muslimer som kategori betraktas som avvikande. Gardell beskriver att 

media har skapat en föreställning om muslimer genom att ofta skildra dessa som annorlunda, 

”de andra”. Han skriver att de ofta skildras med en annan värdegrund än den västerländska. De 

intar andra roller än västerländska individer, i film och TV. Exempelvis går det sällan anknyta 

muslimska karaktärer till vänskap, kärlek eller vardaglighet.  

 

Genom en diskursanalys visas dock att Skam inte förmedlar den vanligt förekommande bilden 

av muslimer. Sana framställs exempelvis oftast i just situationer som kan anknytas till vänskap, 

kärlek och vardaglighet. Serien visar visserligen på främmandegörande som kan förekomma i 

form av uppfattningar från icke-muslimer, men den förmedlar inte denna bild och därför sker 

ingen reproduktion. Istället sker en dekonstruktion av föreställningarna om muslimer som 

främmande, då de föreställningar som behandlas nästan alltid bemöts med sarkasm eller 

kunskapsförmedling. Därmed blir diskursen “muslimen som vän till icke-muslimer” mer 

vanligt förekommande. Det är endast i resultatdelens sista citat som en föreställning om 

muslimen som främling behandlas utan att bemötas. Bilden av muslimen som vän, som 

förmedlas av Skam överensstämmer med vad som framkommit ur olika undersökningar. 

Saunders beskriver att muslimska invandrare vanligtvis integreras snabbt och att många av dem, 

trots uppfattningen om illojalitet mot värdländerna, identifierar sig med just värdlandet även 

om de vill behålla vissa traditioner från ursprungslandet. 
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Även om de föreställningar som Skam behandlar och bemöter inte stämmer med hur det ser ut 

i verkligheten, är de vanligt förekommande bland människor. Otterbecks respondenter upplever 

exempelvis negativa och stereotypa inställningar till islam bland människor i samhället. De 

unga i Otterbecks studie hänvisar till populärkulturens framställningar av muslimer i 

sammanhanget och menar att det bland annat är genom dem föreställningarna om muslimer 

förmedlas. Här vill vi påpeka att Skam inte bidrar till denna vanliga populärkulturella 

förmedling. De unga i Otterbecks studie upplever att de dagligen pendlar mellan att inkluderas 

och exkluderas i ”normaliteten”. Generellt stämmer denna bild av verkligheten överens med 

skildringen av Sana i Skam då hon pendlar mellan att vara en vän och främling i relation till 

icke-muslimer. Exempelvis antar hennes lärare att hon lever efter andra normer än de sekulära.  

 

Även andra verk skildrar invandrare i varierande situationer. Utifrån arbetets tidigare forskning 

kan en anknytning till Nilssons studie göras. Hans beskrivning av verket Kalla det vad fan du 

vill påvisar att även detta populärkulturella verk beskriver existerande föreställningar om 

muslimer som annorlunda och främmande. Huvudpersonens pojkvän har en morfar som 

betraktar muslimer som avvikande.  

 

3.1.3 Förhållningssätt gentemot samhället 
Det tredje temat behandlar muslimers förhållningssätt gentemot samhället. Temat inkluderar 

diskurserna “muslimen som bär fördomar mot det sekulära samhället och icke-muslimer”, 

“muslimen som kritiserar den egna religionen”, “muslimen som positiv till mångkultur”, 

“muslimen som kämpe i det mångkulturella samhället”. I sammanhanget visar uppsatsens andra 

teori på flera förekommande föreställningar i anknytning till diskurserna. Gardell menar 

exempelvis att det finns en föreställning om att muslimer ansluter sig till en annan värdegrund 

än den sekulära. Saunders beskriver en annan föreställning, vilken innebär att islam betraktas 

som en ideologi för muslimer. Då förekommer inga egna tolkningar eller sekulära influenser, 

vilket bidrar till att Koranens förmedlingar hamnar i konflikt med västerländska värderingar.  

 

I Skam dekonstrueras dessa föreställningar främst men utifrån en diskursanalys blir det tydligt 

att det råder stridigheter i fältet. Inom den första diskursen, vilken innebär att muslimen bär 

fördomar mot det sekulära samhället, kan de ovan redogjorda föreställningarna till viss del 

uttolkas. Det är Sanas mamma och ibland Sana själv som visar att den sekulära värdegrunden 

inte alltid passar dem och deras sätt att leva. I och med det reproduceras alltså bilden av 

muslimen med fördomar mot det sekulära samhället. Dock förekommer de resterande tre 
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diskurserna inom vilka dessa föreställningar dekonstrueras. Sana visar nämligen tolerans mot 

sekulära värderingar vid flera tillfällen. Exempelvis uttrycker hon att den sekulära toleransen 

mot homosexualitet passar henne bättre än islams påbud om intolerans mot homosexuelitet. 

 

Utifrån uppsatsens andra teori placeras de förenklade föreställningarna i relation till 

komplexiteten i autentiska exempel. Mellegaard Liens studie visar att muslimska ungdomar 

integrerar snarare än motsätter sig de norska värderingarna, liksom de integrerar den muslimska 

i sin identitet likt Sana i serien Skam. Vidare visar studien på att de unga muslimerna har en 

positiv inställning till sekulär populärkultur. För dem är det viktigt att känna tillhörighet till 

både den muslimska och sekulära kulturen då de känner sig som en del av båda kulturerna. Det 

gör även Sana då hon hämtar inspiration från de båda kulturerna i formandet av de egna 

värderingarna. Det motsäger föreställningarna om islam som ideologi och muslimer som 

motarbetar sekulära värderingar.  

 

Dock visar Mellegaard Liens studie även att vissa informanter finner en problematik i att följa 

både norska och muslimska normer. Dessa väljer då de muslimska före de norska vilket 

bekräftar delar av de föreställningar som behandlades ovan. Det stämmer även med det som 

framkommer i serien under diskursen “muslimen som bär fördomar mot det sekulära samhället 

och icke-muslimer”. Utifrån de olika undersökningarna verkar det dock vara vanligast att 

muslimska ungdomar integrerar element från båda kulturerna. Saunders menar att de vill finna 

sin plats i det sekulära samhället men inte ge upp all praktik från ursprungsländerna som 

exempelvis religiositeten. Det stämmer med bilden av Sana. Trots att hon väljer den muslimska 

delen av identiteten före den sekulära integrerar hon dem båda genomgående i Skam.  

 

Liknande diskurser har behandlats i annan populärkultur. Nilsson beskriver hur huvudpersonen 

i boken Ett öga rött placerar olika människor i olika grupper. Det liknar kategoriseringen av 

muslimer och västerlänningar, vilka tillskrivs olika egenskaper. I en annan studie behandlas 

framställningar av muslimer med olika inställningar till det sekulära. Forskaren Kassam 

beskriver hur serien Little Mosque on the Prairie framställer vissa muslimer som måttfulla i sin 

praktik och då samtidigt öppna inför det mångkulturella samhällets värderingar. Det kan 

anknytas till att Sana framställs som måttfull i religiös tro och praktik då hon kan kritisera och 

tolka islam i relation till det sekulära samhällets värderingar. 
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3.1.4 Levnadsregler 
I resultatet för temat Levnadsregler framkom två diskurser, ”muslimen som följer 

levnadsregler” samt ”muslimen som bryter levnadsregler” i anslutning till delteman som bön, 

fasta, alkohol och mat. Utifrån vårt andra teoretiska perspektiv återfinns en rådande förenklad 

föreställning bland icke-muslimer om att muslimska invandrare betraktar islam som en ideologi 

vilket skulle utestänga möjligheten till egna tolkningar. Även sekulära influenser exkluderas. 

Det är den starka tron som ligger till grund för att levnadsregler och dogmer utifrån islam införs 

i Europa. I ett vidare led utgör Koranens anspråk ett hot mot de västerländska värderingarna. 

Även Otterbeck framhåller att det finns en föreställning om att muslimer följer islams alla 

levnadsregler och dogmer.  

 

Utifrån resultatet av vår diskursanalytiska undersökning reproduceras föreställningen om 

muslimer som betraktar islam som ideologi, med andra ord muslimer som önskar följa strikta 

levnadsregler men samtidigt förekommer en del motbilder. Det är karaktärerna Sana och Sanas 

mamma som framförallt kan knytas till efterföljandet av islamiska regler. Samtidigt visar ingen 

av dessa karaktärer någon tendens till enhetlig intolerans inför sekulära värderingar. Det är ett 

resultat som stämmer bra överens med Saunders undersökning som visar på både tolerans och 

intolerans mot sekulära värderingar bland muslimer. Han framlägger dock att unga människor 

med invandrarbakgrund vill behålla sina levnadssätt från ursprungslandet, såsom religiositet 

och kostvanor. Utifrån Mellegaard Liens undersökning verkar islam fylla en avgörande 

funktion för valen i muslimers liv vilket även stämmer bra in på Sanas gestaltning. Liksom de 

kvinnliga informanterna i Mellegaards Liens studie, klär sig, ber och äter Sana utifrån islamska 

föreskrifter. I jämförelse med resultat från Mellegaard Lien, väljer dock Sana inte sina vänner 

utifrån deras avhållsamhet från alkohol, utan hon är snarare närvarande då alkohol förtärs. 

Samtidigt avböjer hon att dricka själv. Utifrån resultatet av Otterbecks studie är det en del unga 

muslimer som på grund av sin nolltolerans för alkohol upplevs som annorlunda av andra unga 

i samhället. Det är inte märkbart att Sana upplever det samma.  

 

Mellegaard Liens studie är även relevant för att närma sig Sanas bror Elias som utgör en motbild 

till den hårt praktiserande systern. En manlig informant i Mellegaard Liens material hävdar att 

han gärna tar en öl med alkohol i vilket ger bilden av muslimen som mindre religiöst strikt 

liksom Skams gestaltning av Elias. Dennes framställning överensstämmer med Saunders belägg 

för att det inte är alla muslimer i Europa som praktiserar islam. Även Otterbeck är inne på 

samma spår då hans undersökning visar på en mycket stor variation hos de danska och svenska 
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ungdomarna då det kommer till islamsk praktik. En del äter fläskkött, dricker alkohol medan 

andra fastar och ber. På så sätt förstärker Skam uppfattningen om att engagemanget för den 

islamska praktiken hos muslimer varierar, en slutsats som samtliga teoretiker för vår uppsats 

propagerar för. Därmed dekonstrueras även föreställningen om att alla muslimer följer 

levnadsregler genom serien Skam då diskursen ”muslimen som inte följer levnadsregler” 

framkommer. Variationen av livsstilar kommer exempelvis till uttryck då Sana och hennes 

muslimska kompis diskuterar olika sätt att följa fastan som muslim. Genom sådana inslag kan 

Skam beläggas hantera mångfald bättre än TV-serien Little Mosque on Prairie. 

 

3.1.5 Beteende 
Resultatets femte tema berör muslimers beteende. Temat behandlar diskurserna “muslimen som 

kriminell och våldsam” och “muslimen som vänlig och icke-våldsam”. Till dessa diskurser kan 

olika förenklade föreställningar knytas utifrån denna uppsats andra teoretiska perspektiv. Enligt 

Gardell är en vanlig föreställning att muslimer uppfattas som våldsamma samt onda och ofta 

förknippas med terrorism. De uppfattas som ett hot mot västerlandets demokrati och värden. 

Saunders beskriver hur det är tanken på de jihadistiska terroristerna som följare av islam, som 

leder människor till tanken om att alla muslimer är möjliga terrorister och att Koranen stödjer 

våldsutövning. En annan uppfattning är att muslimer allmänt har en positiv inställning till 

terrordåd. Utöver det beskriver Saunders föreställningarna om att muslimer riktar en ilska mot 

de västerländska samhällena. En diskursanalys visar att Skam oftast dekonstruerar 

föreställningarna om muslimer som våldsamma, onda terrorister. I flera fall där diskursen om 

muslimen som våldsam förekommer, bemöts den nämligen med diskursen om muslimen som 

icke-våldsam. Detta sker i alla förekommande fall utom ett. I det citatet uttrycks en föreställning 

om att en muslim som är arg ska ”jihada” skolan. Värt att påpeka är att detta uttrycks av icke-

muslimer och är alltså inte en framställning av muslimer utan en uppfattning bland icke-

muslimer som förmedlas av Skam. Uttalandet bemöts inte, vilket bidrar till att föreställningen 

om muslimen som våldsam och med anknytning till terrorism reproduceras i detta fall. 

 

Dessa förenklade föreställningar får konsekvenser för ungdomar vilka, enligt Mellegaard Lien, 

förväntas försvara sig mot dem. I själva verket utgör den grupp som sympatiserar med terror en 

liten minoritet. I västvärlden är det i princip samma antal icke-muslimer som muslimer som 

sympatiserar med våld enligt Saunders. Han menar även att de grupper som utför terrordåden 

är militanta och terroristiska och de är inte grenar av islamisk kultur utan har uppstått under 

politiska omständigheter, snarare än religiösa. Det är terrorgrupperna som riktar en ilska mot 
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väst, majoriteten av alla muslimer i väst känner sig tillfreds med sina liv enligt en undersökning. 

Vidare menar Saunders att de muslimska invandrarna inte innebär ett större hot än andra 

grupper av migranter. Även Gardell uttrycker att muslimer inte är mer våldsamma än andra 

religiösa utövare. Det är dessutom muslimer som med stor majoritet utsätts för terrordåden. Det 

vill säga Skams framställning av muslimer i relation till våld stämmer med verkligheten då 

föreställningar av muslimen som våldsam och med koppling till terror dekonstrueras.  

 

I sammanhanget kan en koppling göras till tidigare forskning. Pumphery skriver att Marvels 

serietidningar ofta har framställt muslimen på ett stereotypt sätt. Efter terrorattentatet den 11 

september 2001 framställdes speciellt muslimer med koppling till extremistiska 

terrororganisationer, även om denna bild på senare tid börjat utmanas. Uppfattningen om 

muslimen som våldsam terrorist är alltså vanligt förekommande i populärkultur. Vi vill dock 

tillägga att Skam visar potential till att utmana denna stereotypa bild av muslimer.  

 

3.1.6 Utseende 
Inom ramen för tema Utseende framkommer i resultatet två diskurser ”muslimen med ett visst 

utseende” och ”muslimen med ett obestämt sätt att klä sig”. På grund av begränsningar i vårt 

teoretiska perspektiv har vi valt att lyfta in föreställningar som behandlas i den tidigare 

forskningen. Pumphrey beskriver att läsarna av Marvels serietidningar förväntar sig att 

muslimer ser ut på ett visst sätt. I framställningen av muslimer i Marvel menar Pumphrey att 

stereotypiska kläder samt etnicitet pekas ut. Det är en iakttagelse som bär likhet med resultaten 

i vår diskursanalytiska studie.  

 

Utifrån analysen av Skam har nämligen föreställningen om att muslimen ser ut på ett visst sätt 

reproduceras inom diskursen ”muslimen med ett visst utseende”. Exempelvis bär samtliga av 

de kvinnliga muslimska karaktärerna slöja. En av de manliga karaktärerna blir även tagen för 

att vara muslim på grund av sin mörka hy vilket visar på att föreställningen finns där. Däremot 

klär sig de muslimska männen i serien likt andra män i det sekulära samhället vilket visar på 

diskursen ”muslimen med ett obestämt sätt att klä sig”. På så sätt dekonstrueras även 

föreställningen om att muslimer ser ut på ett visst sätt i serien. Den gestaltningen 

överensstämmer med Otterbecks undersökning då flera av hans muslimska informanter väljer 

att inte bära kläder eller smycken med koppling till islam. I Mellegaard Liens undersökning bär 

en kvinnlig informant kläder enligt islamska normer.  
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Pumphrey menar i sin artikel att bilden av muslimer i Marvel har förbättrats genom nya 

nyanserade skildringar. Det är ett resultat som Skam hade kunnat ta efter genom att exempelvis 

skildra en muslimsk kvinna utan slöja. Samtidigt visar Otterbecks studie att det finns en 

underliggande förväntning från andra att muslimska tjejer bör bära slöja. Därmed kan det ha 

varit ett aktivt val av serien att gestalta Sana och de andra muslimska kvinnorna med 

huvudbonad. Även Little Mosque on the Prairie visar enligt Kassam en entydig bild av 

muslimers praktik, nämligen att det är hängivna muslimska kvinnor som bär slöjor. 

 

3.1.7 “Kärlek, sex och äktenskap” 
Det sjunde temat är ”Kärlek, sex och äktenskap” och inom det förekommer de två diskurserna 

“muslimen med en religiös förhållning till kärlek, sex och äktenskap” och “muslimen som är 

öppen för utomäktenskaplig kärleksrelation mellan muslim och icke-muslim”. I relation till 

dessa diskurser beskriver Gardell att förenklade föreställningar som förmedlas genom film ofta 

innebär att muslimer framställs i specifika roller och dessa behandlar sällan kärlek. Det skapar 

alltså en uppfattning om att kärlek inte är viktigt för muslimer eller i alla fall att de inte betraktar 

kärlek på det sätt som individer med västerländsk etnicitet gör. En annan föreställning beskrivs 

av Mellegaard Lien och den innebär att muslimer förväntas försvara tvångsäktenskap. Den 

första föreställningen dekonstrueras av serien då temat ”Kärlek, sex och äktenskap” med sina 

två diskurser överhuvudtaget förekommer. Utifrån en diskursanalys blir det tydligt att den andra 

föreställningen bemöts inom båda diskurserna men dekonstrueras alltid tillslut. I sammanhanget 

ska betonas att i en jämförelse med de uppfattningar som förmedlas genom Skam, finns en brist 

i materialet för vår teori om föreställningar. Skam behandlar nämligen en religiös förhållning i 

relation till kärleksrelationer, sex och äktenskap, i en bredare omfattning än teorin.  

 

Utöver de föreställningar som behandlas i vår teoridel lyfter Skam uppfattningen om muslimen 

som motståndare till äktenskap mellan muslimer och icke-muslimer. De behandlar även bilden 

av att muslimer motsätter sig sex och korta romanser före äktenskap samt uppfattningen om att 

muslimer gifter sig i ung ålder. Det fångas dock, till stora delar, upp av komplexiteten i de 

autentiska exemplena utifrån vårt andra teoretiska perspektiv. Otterbecks studie visar att de 

informanter som betraktar sig som religiösa vill ingå äktenskap med en annan muslim, främst 

för att hålla kulturen vill liv. Det kan anknytas till Sanas mammas inställning. Hon vill inte att 

Sana ska vara ensam i sin tro och uttrycker en oro över Sanas umgänge med icke-muslimer. 

Saunders lyfter en studie som visar på andra resultat. Av den framgår nämligen att en marginell 

majoritet av de muslimer som tillfrågats menar att de accepterar äktenskap mellan det egna 
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barnet och en icke-muslim. Påpekas bör att Otterbecks studie utförts i Sverige och Danmark 

medan Saunders statistik kommer från Frankrike. 

 

Uppfattningen om att muslimer inte vill ha sex före äktenskap kan bemötas med Saunders 

statistik som visar att ungefär hälften av de tillfrågade muslimerna motsätter sig sex mellan ett 

heterosexuellt par före äktenskap och hälften inte. Sana tillhör den hälft som motsätter sig sex 

före äktenskap. Mellegaard Liens studie bidrar med material för jämförelse mellan autentiska 

exempel och uppfattningarna om muslimskt äktenskap i ung ålder och uppfattningen om 

romantisk återhållsamhet innan äktenskap. Resultaten från hennes studie underbygger delvis de 

framställningar som Skam förmedlar om förlovning vid ung ålder, då hon talar med en 

informant som gifte sig i tidig ålder. Dessutom hänvisar de mest religiösa informanterna i 

Otterbecks studie till att muslimer inte har kärleksrelationer innan äktenskap. Dock förekommer 

även muslimska informanter som har varit i relationer utan att ingå äktenskap. Det kan anknytas 

till att Sana inte vill inleda en kärleksrelation utan potential till äktenskap. Sammantaget 

förmedlar Skam en bild av muslimen med en återhållsam inställning till kärlek och sex innan 

äktenskap, samt bilden av muslimer som motsägande till kärleksrelationer mellan muslimer och 

icke-muslimer genom hänvisningar till islam.  

 

Frågor om kärleksrelationer samt äktenskap mellan muslimer och icke-muslimer har behandlats 

i tidigare forskning. Det visar bland annat Kassam i sin analys av Little Mosque on the Prairie. 

I serien, liksom i Skam ges bilden av att muslimer intar en religiös position i relation till dessa 

frågor. Genom att hänvisa till islam som grund för dessa ställningstagande förmedlar Little 

Mosque on the Prairie, enligt Kassam, en stereotyp uppfattning av muslimer som söker en 

doktrinär enhet, en islamisk norm utan tolkningar. Eftersom samma föreställningar grundas i 

islam på samma vis i Skam, kan en slutsats dras om att även denna serie förmedlar bilden av 

islam som en doktrinär enhet i relation till frågor om kärleksrelationer. Föreställningen om att 

muslimer inte vill gifta sig med icke-muslimer förmedlas även i Marvels framställning av super-

hjälten Kamala enligt Pumphery. Kamalas bror poängterar att Kamala bör gifta sig med en 

muslim för att föra arvet vidare. Denna föreställning verkar alltså vanlig inom ramen för fiktion.  

 

3.1.8 Kön  
I resultatet för vår studie framkommer temat kön vilken utgörs av två diskurser, ”muslimen som 

förtrycker kvinnor genom att följa könsroller” samt ”muslimen som inte förtrycker kvinnor”. I 

vårt andra teoretiska perspektiv hävdar Gardell att det finns en rådande förenklad föreställning 
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om att muslimer är kvinnoförtryckare. Exempelvis hamnar riktlinjer från Koranen i konflikt 

med de västerländska värderingarna om jämställdhet. Att den här föreställningen existerar kan 

beläggas utifrån Otterbecks studie då flera av hans informanter upplever att muslimska tjejer 

blir framställda som osjälvständiga och förtryckta. Samtidigt visar resultat av Mellegaard Liens 

studie att unga muslimer i realiteten inte upplever en obalans mellan könen inom ramen för det 

muslimska samfundet. En annan vanlig förekommande kritik i relation till förtryck på grund av 

kön är den muslimska kvinnans klädsel.  

 

Att det finns en förenklad föreställning om att muslimsk klädsel är kopplat till tvång, synliggörs 

i Mellegaard Liens undersökning då en informant berättar att hon har mött människor i 

offentligheten som har tyckt synd om henne i sitt bärande av slöja. Det kan anknytas till Skam. 

I serien synliggörs nämligen anonyma karaktärers tankar kring muslimska kvinnor som 

förtryckta. Gardell menar dock att bland de muslimska kvinnor som han har träffat i realiteten, 

bär många slöjan som ett eget val och för att uttrycka sin muslimska identitet. Även resultat av 

Mellegaard Liens studie belägger bärandet av slöja som ett självständigt val. Det överens-

stämmer med framställningen av Sana i Skam. Hon som individ väljer att bära slöjan.  

 

I relation till könsroller vill vi påpeka att Sanas mamma visar en tendens till att fostra Sana till 

att vara återhållsam vilket hon i berättelsen lever upp till. Elias behöver däremot inte följa denna 

strikta livsstil. På så vis reproduceras könsroller utifrån resultatet av vår diskursanalys, vilka 

kan tänkas vara förtryckande mot kvinnor. Det här är ett faktum som kan återknytas till 

ungdomarna i Otterbecks studie. I hans undersökning synliggörs flera informanter som menar 

att vardagen ser olika ut för muslimska tjejer och killar. Tjejer uppfostras till att bli försiktiga 

och respektabla medan pojkar har större rörelsefrihet. Även Saunders hävdar på existerande 

åtskillnader mellan könen. Exempelvis finns det Shariatribunaler i Storbritannien som tillåter 

att män automatiskt ärver dubbelt så mycket som kvinnor.  

 

Det framkommer alltså en dekonstruktion av föreställningen att muslimer förtrycker kvinnor 

då diskursen ”muslimen som inte förtrycker kvinnor” framkommer i vårt resultat och är mer 

betonad av diskursanalysen. När ordet ”slav” hamnar under diskussion i serien blir reaktionerna 

starka. Det är inte en lämplig beteckning på gestaltningen av en muslimsk kvinna. Trots att 

diskursen ”muslimen som förtrycker kvinnor” förekommer är det ingen muslimsk karaktär som 

direkt framställs som förtryckande av kvinnor även om mamman ibland förespråkar bestämda 

könsroller. Kassam finner ett liknande resultat utifrån sin analys av Little Mosque on the 
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Prairie. Hon menar att de orientalistiska stereotypa bilderna av den underordnande och 

förtryckta kvinnan inte förekommer i den serien heller.  

 

3.1.9 Homosexualitet 
Utifrån temat Homosexualitet i vårt resultat framkommer följande två diskurser ”muslimen som 

homofob” samt ”muslimen som tolerant gentemot homosexualitet”. Som en del av vår studies 

teoretiska perspektiv beskriver Saunders en vanlig uppfattning i väst om att muslimer följer 

islamiska traditioner och tolkningar ur Koranen strikt vilket leder till att de hotar västerländska 

värderingar om mänskliga rättigheter, med andra ord alla människors lika värde oavsett 

sexualitet. Genom en sådan förenklad föreställning kan muslimer befaras vara homofober då 

homosexuella enligt Koranen ska straffas med döden.  

 

Utifrån resultatet av vår diskursanalytiska undersökning av serien framkommer föreställningen 

om att muslimer är emot homosexualitet, vilket kan beskrivas som ett exempel på mänskliga 

friheter och rättigheter, då muslimer vid flera tillfällen omtalas och befaras vara det. I dessa 

situationer bemöts inte antagandena vilket gör att uppfattningen kvarstår hos tittarna. Det gäller 

dock endast om serien inte konsumeras i sin helhet. Däremot är det inga muslimska karaktärer 

som framställs som homofobiska. De är snarare en dekonstruerad bild av föreställningen som 

framkommer inom diskursen ”muslimen som tolerant gentemot homosexualitet”. Muslimerna 

Sana och Elias är nämligen under olika delar av serien vän med de homosexuella karaktärerna 

Isak och Even. Alla ungdomar umgås utan problem i relation till sexuell läggning. 

Föreställningen som Saunders hävdar kan ställas mot Otterbecks studie. Otterbeck betonar att 

muslimska ungdomar plockar delar av islam som passar dem. Därav kan enskilda individer tona 

ner Koranens föreskrifter angående homosexualitet. Skams framställning av Sana och Elias 

visar även denna tendens då serien visar återkommande att muslimer inte har något emot 

homosexuella. Tyvärr har vi inte hittat något tidigare forskning för området “hur muslimer 

skildras i relation till homosexualitet i populärkultur” men den bild som vi får utifrån Skam är 

relativt god. Att muslimer är homofober görs till ett missförstånd i handlingen.  

 

3.1.10 Identitet  
Det tionde temat behandlar identitet och inom det kunde diskurserna “muslimen som försvarar 

sin identitet” och “muslimen med splittrad identitet” uttolkas. Vårt andra teoretiska perspektiv 

kunde endast bidra med en föreställning i relation till temat. Den innebär att muslimer visar 
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lojalitet mot sitt ursprungsland och dess traditioner. Denna föreställning reproduceras utifrån 

vår diskursanalys i det första citatet då Sana försvarar den delen av sin identitet som kommer 

ifrån hennes föräldrars ursprungsland, den som inkluderar den religiösa tron. I de övriga citaten 

dekonstrueras denna föreställning då hon försvarar den norska delen av sin identitet liksom 

tvivlar på sin tro. 

 

I analys av föreställningen om att muslimen visar lojalitet mot sitt ursprungsland, har en 

förlängd tolkning av ursprungsland gjorts, vilket kan urskiljas redan ovan. Föräldrarnas 

ursprungsland med dess traditioner kommer även att behandlas i samband med de ungdomar 

som fötts i Europa vid appliceringen av den andra teorin. Mellergaard Liens undersökning visar 

nämligen att islam blir en del av ungdomarnas identitet då den är närvarande under uppväxten 

och socialiseras av föräldrarna. Det är ett resultat som kan skönjas i Skam då Sana socialiseras 

in i en muslimsk livsstil genom sin muslimska mamma och pappa. Vidare beskriver även 

Mellegaard Lien att de kvinnliga muslimerna i hennes material ser islam som en grund till val 

och livsstil. Den muslimska identiteten överordnas på så vis de andra. Även om den utmanas är 

det flera av informanterna som menar att de inte kommer att överge den. Detta kan beskrivas 

vara delvis i enlighet med föreställningen som beskrevs ovan och som ibland förmedlas av Skam 

genom karaktären Sana. 

 

Dock menar Mellegaard Lien att ungdomarna i studien samtidigt inte gör motstånd till norsk 

kultur utan kan inkludera även den i sin identitet. Det verkar vara ett faktum som 

överensstämmer med Sana och Elias i Skam. Exempelvis försvarar Sana element både från den 

sekulära norska och den muslimska kulturen. Mellegaard Lien beskriver även att ungdomar 

med invandrarbakgrund inte automatiskt tar över föräldrarnas identitet utan är med och skapar 

sin egen identitet. Hon menar att de muslimska ungdomarna kan integrera flera kulturella drag 

i sina identiteter och att det på så vis är irrelevant att klassificera sig som antingen norsk eller 

muslim. På liknande vis beskriver Otterbeck att de unga känner att de innehar två identiteter då 

en av hans informanter känner sig som både dansk och pakistanier. Han menar att hans 

informanter upplever sina identiteter splittrade. De har referensramar både till det svenska eller 

danska samhället samt sitt eller föräldrarnas ursprungsland och till islam. Dessa 

exemplifieringar från verkligheten överensstämmer med Skams karaktärisering av Sana som 

känner sig splittrad i sin etniska tillhörighet.  
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Diskursen “muslimen med splittrad identitet” förekommer i andra verk. Det visas i tidigare 

forskning utförd av Nilsson. Han lyfter fram att huvudpersonen i Ett öga rött är identitets-

sökande och uppmanas från ett håll att anpassa sig efter muslimska och arabiska levnadssätt 

medan han från ett annat uppmuntras anamma den svenska identiteten. Tillslut uppmanas han 

skapa sin egen identitet med influenser från båda kulturerna. Nilsson betonar att en identitet 

som formas i en mångkulturell miljö kan innehålla flera kulturella influenser. Ett annat populär-

kulturellt verk som behandlar en splittrad identitet är Marvels serietidning med framställningen 

av Kamala. Hennes identitet utmanas och hon tvingas skapa en ny med inslag av både sekulära 

värderingar och islam. Även Sana i Skam har format sin identitet utifrån två olika kulturer. 

 

3.1.11 Magi 
Resultatdelens sista tema berör magi. Inom temat kunde diskurserna “muslimen som bärare av 

magiska egenskaper” samt “muslimen utan magiska egenskaper” urskiljas. Utifrån uppsatsens 

andra teori fann vi föreställningen om muslimer som exotiska och mystiska utifrån Gardell. 

Han menar att dessa förenklade föreställningar befästes under kolonialtiden och har 

reproducerats genom populärkulturella verk. Han skriver mer specifikt att det inte är ovanligt 

att den muslimska identiteten anknyts till roller som magiker. Utifrån vår diskursanalys av Skam 

förekommer flera tillfällen då bilden av muslimen som exotisk och med magiska egenskaper 

först förmedlas men sedan bemöts med en motbild genom att föreställningen humoriseras. Det 

gör att den dekonstrueras i dessa fall. Dock avslutas behandlingen av temat med en förmedling 

som inte bemöts. Det är när tittarna får ta del av att Sana känner på sig och vet att en annan 

karaktär har anlänt till festen. Hon framställs då som synsk och bilden av muslimen som bärare 

av magiska egenskaper reproduceras.  

 

Vid tillämpningen av den andra teorin fann vi en brist då det inom den inte förekom någon 

information om magi. Dock kan föreställningen bemötas med tidigare forskning. Forskare har 

stött på fenomenet om att exotifiera muslimer tidigare. Både Nilsson och Kassam lyfter in 

orientalismen i sammanhanget. Den innebär föreställningar om Orienten och får som 

konsekvens att västerlänningar skiljer sig själva från ”den exotiska andre”, muslimerna. Kassam 

skriver vidare att den muslimska förtäckta kvinnan står i centrum. Kvinnan betraktas som farlig, 

förförisk och exotisk. Hon menar att Little Mosque on the Prairie utmanar denna bild. Det är 

en skillnad från Skam som reproducerar den. Det är i likhet med Nilssons analys av Kalla det 

vad fan du vill. I boken finner han att muslimernas ursprungsland anknyts till mystik. Även han 

kopplar detta till orientalism. 
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3.2 Sammanfattning och slutsatser 
Under denna rubrik besvaras uppsatsens tre frågeställningar samt att slutsatserna av under-

sökningen kommer att lyftas fram. Varje frågeställning bemöts med varsitt avsnitt. 

 

3.2.1 Diskurser som muslimer i Skam omtalas eller framställs inom 
Med den första frågeställningen hade vi som syfte att undersöka inom vilka diskurser som 

muslimer förekommer i Skam. Diskurserna redogörs nedan sorterade efter de teman de tillhör. 

Det första temat är Trosuppfattning och under det kunde diskursen “muslimen som troende” 

urskiljas. Resultatets andra tema är Relationer, vilket behandlar diskurserna “muslimen som 

främling” och “muslimen som vän till icke-muslimer”. Det tredje temat är Förhållningssätt 

gentemot samhället och inom det förekommer diskurserna “muslimen som bär fördomar mot 

det sekulära samhället och icke-muslimer”, “muslimen som kritiserar den egna religionen”, 

“muslimen som positiv till mångkultur” samt “muslimen som kämpe i det mångkulturella 

samhället”. Det fjärde temat utgörs av Levnadsregler, vilket behandlar diskurserna ”muslimen 

som följer levnadsregler” samt ”muslimen som bryter levnadsregler”.  

 

Vidare urskiljdes det femte temat Beteende och dess diskurser “muslimen som kriminell och 

våldsam” och “muslimen som vänlig och icke-våldsam”. Sedan fann vi det sjätte temat 

Utseende som innehåller diskurserna ”muslimen med ett visst utseende” och ”muslimen med 

ett obestämt sätt att klä sig”. Det sjunde temat benämndes “Kärlek, sex och äktenskap” och 

innefattar diskurserna “muslimen med en religiös förhållning till kärlek, sex och äktenskap” 

och “muslimen som är öppen för utomäktenskaplig kärleksrelation mellan muslim och icke-

muslim”. Det åttonde temat är Kön med diskurserna ”muslimen som förtrycker kvinnor genom 

att följa könsroller” samt ”muslimen som inte förtrycker kvinnor”. Resultatets nionde tema 

Homosexualitet berör diskurserna ”muslimen som homofob” samt ”muslimen som tolerant 

gentemot homosexualitet”. Det tionde temat benämndes Identitet och innefattar diskurserna 

“muslimen som försvarar sin identitet” och “muslimen med splittrad identitet”. Det sista temat 

är Magi med sina diskurser “muslimen som bärare av magiska egenskaper” samt “muslimen 

utan magiska egenskaper”. 

 

3.2.2 Reproduktion eller dekonstruktion av föreställningar om muslimer 
Uppsatsens andra frågeställning formulerades för att undersöka på vilket sätt Skam reproducerar 

och dekonstruerar förenklade föreställningar om muslimer. Resultatet visade sig variera mellan 
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de olika temana och diskurser. Under vissa reproducerades föreställningar medan de 

dekonstruerades under andra. Under ytterligare andra förekom både reproducering och 

dekonstruering av föreställningar. Samtidigt kunde vårt teoretiska ramverk inte alltid bidra med 

föreställningar till vartenda tema och dess diskurser. Under dessa teman fanns inga 

föreställningar som kunde antingen reproduceras eller dekonstrueras. Istället lade vi fram 

uppfattningar som Skam förmedlat. Detta exemplifieras med resultatets första tema. I relation 

till temat Trosuppfattning kunde vårt andra teoretiska ramverk nämligen inte finna några 

föreställningar om att alla muslimer tror på Allah. Däremot fann vi att Skam förmedlar en sådan 

uppfattning. Inom temat urskiljde vi däremot att Skam förmedlade en bild som kan anknytas 

till föreställningen om att muslimer betraktar islam som ideologi snarare än andlig vägledning. 

Serien dekonstruerar dock denna. Under temat Relationer behandlades föreställningen om 

muslimen som annorlunda och främling, vilken främst dekonstruerades. Temat 

Förhållningssätt gentemot samhället berörde föreställningen om att muslimen har en annan 

värdegrund än västerlänningen och betraktar religionen som ideologi. Denna föreställning 

dekonstrueras främst, men reproduceras även vid vissa tillfällen i Skam.  

 

Vidare kunde föreställningen om att alla muslimer följer islamiska levnadsregler knytas an till 

temat Levnadsregler. I Skam reproduceras denna föreställning främst genom huvudpersonen 

men dekonstrueras även med en annan karaktär, trots att en reproduktion sker i större 

utsträckning. Under temat Beteende lyftes föreställningen om muslimer som våldsamma och 

att de har en anknytning till terror. Denna uppfattning dekonstrueras i alla fall utom ett, därmed 

sker huvudsakligen en dekonstruktion. Under temat Utseende sker en reproduktion av 

föreställningen om att muslimer ser ut på ett visst sätt när det rör sig om kvinnans klädsel men 

dekonstrueras i relation till mannens klädsel. Utöver det dekonstrueras bilden av att människor 

med mörk hy är muslimer. Följande tema är “Kärlek, sex och äktenskap” vilket belyser 

uppfattningen om att kärlek inte är viktigt för muslimer, istället är terror och våld i fokus. Den 

andra föreställningen är att muslimer sympatiserar med tvångsäktenskap. Dessa föreställningar 

dekonstrueras i Skam. Vårt andra teoretiska ramverk har brister då dess föreställningar om 

muslimer inte täcker in alla de uppfattningar som Skam förmedlar. Bland annat förmedlar serien 

bilden av att muslimer inte vill ingå kärleksrelationer eller äktenskap med icke-muslimer samt 

att de inte vill ha sex före äktenskap.  

 

Nästa tema är Kön och detta innefattar föreställningen om att muslimer förtrycker kvinnor och 

förespråkar typiska könsroller. Dessa föreställningar dekonstrueras främst då serien framställer 
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de unga som väldigt medvetna om föreställningar likt dessa. Dock reproduceras bilden av att 

muslimen som följer könsroller och på så vis förtrycker kvinnor, genom föräldrarna till de unga 

muslimerna i serien. Främst sker dock en dekonstruktion då de unga muslimernas uppfattningar 

är i förgrunden. Till temat Homosexualitet kunde föreställningen om muslimer som motsätter 

sig mänskliga rättigheter, däribland rättighet för homosexualitet knytas an. Om serien behandlas 

i sin helhet förmedlas en bild som innebär en dekonstruktion av denna föreställning. I relation 

till det näst sista temat Identitet, hanterades föreställningen om att muslimer formar och lever 

sina liv efter traditioner från ursprungslandet. Skam reproducerade denna bild någon enstaka 

gång, men främst dekonstrueras den. Under det sista temat, Magi behandlades föreställningen 

om muslimen som exotisk, mystisk och med magiska egenskaper. Denna bild dekonstruerades 

flera gånger med humor och ironi men slutligen reproduceras föreställningen om Sana som 

synsk, det vill säga med magiska egenskaper.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt diskursanalytiska undersökningsresultat, konstatera att 

serien Skam till övervägande del dekonstruerar rådande föreställningar om muslimer. Serien 

hade dock med fördel kunnat spegla en bredare bild av den muslimska identiteten genom att 

exempelvis gestalta en kvinnlig muslimsk karaktär utan slöja.  

 

3.2.3 Komplexiteten i muslimers levnadssätt i relation till Skam 
Den tredje frågan som denna uppsats ämnar att bemöta handlar om på vilket sätt som den av 

Skam förmedlade bilden av muslimer överensstämmer med autentiska exempel på hur det kan 

vara att leva som muslim i Europa. Under temat Trosföreställningar stämmer Skams fram-

ställning av muslimen som troende på Allah överens med resultatet av de intervjustudier som 

behandlas inom uppsatsens teoretiska ramverk. Dock ger de större studierna, vilka utgår från 

statistik, en mer varierad bild av om muslimens bekännande av Allah. Även Skams förmedling 

av att muslimer grundar sina val i sin tolkning av islam framstår som ensidig i relation till en 

mer komplex verklighet. Under temat Relationer sker Skams framställning mer i samklang med 

de kopplingar till verkliga upplevelser som görs i studiens andra teoretiska ramverk. Skams 

Sana liksom informanterna i de olika studierna upplever att de pendlar mellan inkludering och 

exkludering i icke-muslimska grupper. Även under temat Förhållningssätt gentemot samhället 

överensstämmer Skams förmedling i stort sett med resultatet av de studier som behandlar 

komplexiteten i hur det kan vara att leva som muslim i Europa. Sana liksom informanterna 

upplever att de försöker leva upp till förväntningar och efterleva traditioner dels från ursprungs-

landet, dels från värdlandet. Under temat Levnadsregler förmedlar de autentiska exemplen en 
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komplex och varierande bild av islamisk praktik. En del muslimer följer levnadsregler tämligen 

strikt och vissa följer dem knappt alls. Det bidrar till att Skams framställning av muslimen som 

följare av levnadsregler i olika utsträckning går i samklang med verkligheten.  

 

Även under temat Beteende överensstämmer Skams förmedling med hur det ser ut i 

verkligheten, då muslimer inte framställs som mer våldsamma än icke-muslimska karaktärer. 

Under temat Utseende förmedlar de autentiska studierna en stor mångfald. Inom denna kan 

seriens framställning av muslimer placeras men Skam hade, som ovan uttryckt, med fördel 

kunnat nyansera bilden av den muslimska kvinnan. Samma sak gäller under temat “Kärlek, sex 

och äktenskap”. Där visar studierna en varierad bild av verkligheten medan Skam endast visar 

en begränsad bild i sin framställning av muslimers förhållningssätt till ämnet. Under temat Kön 

stämmer Skams skildring av muslimer, till stora delar, med de autentiska exemplen som 

återfinns under vårt andra teoretiska ramverk då de framhåller att åtskillnad görs mellan könen. 

Rörande temat Homosexualitet finns det brister i vår andra teori då den ingenstans behandlar 

homosexualitet explicit. Dock beskrivs att den troende kan välja delar av det som islam 

förmedlar och utesluta andra, men Skam har valt att framställa muslimer som toleranta inför 

homosexualitet. Under temat Identitet visar studierna i vår andra teori naturligt nog på en 

variation i förhållande till identitetsskapande. Dock kan en slutsats dras att informanterna i 

undersökningarna kan integrera två kulturella identiteter precis som de muslimska karaktärerna 

i Skam. Uppsatsens sista tema är Magi och här framställer Skam muslimen som bärare av 

magiska egenskaper. Det finns inga studier av verkligheten som gjorts på detta område, vilket 

säger sig självt då uppfattningen om magi betraktas som ovetenskaplig. Snarare är det så att 

denna framställning endast kan kopplas till föreställningar.  

 

Sammanfattningsvis överensstämmer Skams skildring av muslimer i Norge till stora delar med 

forskning vilken har syftat åt att kartlägga hur det kan vara att leva som muslim i Europa. Dock 

hade det varit fördelaktigt om serien lyft fram ett bredare perspektiv. I verkligheten är 

människans förhållningssätt gentemot islam mer komplext än den bild som Skam ger anspråk 

på att förmedla. Det är av den anledningen som den här uppsatsen varit viktig för oss som 

framtida lärare. Vi har fått en inblick i existerande förenklade föreställningar och tillgodogjort 

oss kunskaper om en mer komplex verklighet som hjälper oss att bemöta dem samt hittat ett 

undervisningsstoff som tilltalar unga, att använda som utgångspunkt. För att diskutera detta 

vidare har vi avsatt ett eget avsnitt, vilket behandlas nedan.  
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4. Ämnesdidaktisk reflektion 
Ett syfte för den här uppsatsen som ännu inte har bemötts, är serien Skams relevans för 

religionsundervisningen i svensk skola. Utifrån resultatet av vår undersökning har vi kunnat 

konstatera att Skam berör flera diskurser som behandlar muslimers varande från olika 

perspektiv. I det här avsnittet har vi därför till avsikt att belysa hur serien kan användas som 

material inom ramen för religionsämnet. Vi har även funnit att Skam framförallt dekonstruerar 

rådande förenklade föreställningar om muslimer samt att seriens skildring av muslimer till viss 

del överensstämmer med forskning om komplexiteten i hur det kan vara att leva som muslim i 

Europa under 2000-talet. Skam förmedlar i de flesta fall inga orientalistiska framställningar av 

muslimer. Genom att Skam som serie berör föreställningar om muslimer på olika sätt, ger 

innehållet oss lärare en möjlighet att synliggöra och lyfta dem till diskussion i klassrummet. 

Med hjälp av autentiska exempel på komplexiteten i muslimsk identitet utifrån vårt andra 

teoretiska perspektiv, ämnar vi att bryta ner och bemöta de fördomar mot muslimer som är 

rådande i samhället idag.  

 

Hedin nämner flera fördelar med att använda populärkultur. Exempelvis upplever eleverna det 

som ett modernt arbetsmaterial. Samtidigt ställer sig Hedin frågan om hur filmen som 

undervisningsmaterial ska användas i klassrummet (2014: 24). Han hävdar bestämt att det 

måste vara syftet med undervisningen som styr valet av metod och arbetssätt (2014: 18-19). Vi 

instämmer med hans resonemang och ämnar därför att diskutera serien Skam som 

undervisningsmaterial i relation till ämnesplanen för religionskunskap och läroplanen för den 

svenska gymnasieskolan.  

 

4.1 Ämnesplan för gymnasieämnet religionskunskap  
I syftesdelen för ämnesplanen för gymnasieämnet religionskunskap lyfts flera aspekter som vi 

kan knyta an till serien Skam som undervisningsmaterial. Genom undervisning ska eleverna 

bredda, fördjupa samt utveckla kunskaper om islam och etiska förhållningssätt samt olika 

tolkningar gällande dessa. På så vis kan eleverna ges möjlighet till att utveckla förmågan att 

analysera islam utifrån olika tolkningar och perspektiv (Skolverket 2011: 137). I serien Skam 

förmedlas kunskaper om islam och hur islam kan tolkas utifrån några muslimska karaktärer. 

Med hjälp av våra kunskaper om föreställningar och den komplexitet som framkommit genom 

undersökningar av muslimers sätt att leva, kan vi utveckla seriens förmedling. I ett under-

visningssammanhang är det nämligen viktigt att vi som lärare lyfter den begränsade inblick av 
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muslimers liv som skildras. Vår kritik mot serien att den muslimska mångfalden inom islam 

inte riktigt kommer till uttryck. Exempelvis måste vi som lärare komplettera den ibland ensidiga 

bilden som förmedlas. Bilden av hur muslimska kvinnor klär sig är ett exempel då alla muslimer 

inte bär slöja.  

 

Religionsämnet syftar även till att ta utgångspunkt från en samhällssyn som präglas av öppenhet 

i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter. Eleverna utvecklar i ett vidare led 

en beredskap för att förstå och leva i ett mångkulturellt samhälle (Skolverket 2011: 137). En 

anledning till att vi värderar serien Skam till ett rikt arbetsmaterial tillsammans med 

diskussioner kring föreställningar och komplexitet, är just för att serien präglas av en öppen 

anda i relation till individers olikheter i det norska samhället. Religionsfrihet och tolerans för 

homosexualitet speglas vara viktiga incitament för ett mångkulturellt land. Även andra 

intersektionella faktorer berörs i Skam, såsom kön och etnicitet vilket även är av relevans för 

att bemöta ämnesplanens syfte (Skolverket 2011: 137). En sådan ingång ger oss lärare en 

möjlighet att bemöta det centrala innehållet i religionskunskap 1 då islam i relation till kön, 

etnicitet och sexualitet ska beröras (Skolverket 2011: 138). I sammanhanget går det dessutom 

att fokusera på elevernas kunskaper om människors identitet i relation till islam (Skolverket 

2011: 138). Hur det kan vara att leva som muslim i Norge exemplifieras nämligen väl i serien. 

Sana är en framträdande karaktär där eleverna kommer ges en bild av hur identitet kan formas 

utifrån två kulturer. Likt ovan nämnt visar resultatet av vår undersökning att Skams förmedlade 

bild av muslimer överensstämmer relativt bra med forskningen som gjorts på området. 
 

Ett annat syfte som religionsundervisningen riktar sig till är att eleverna ska ges möjlighet att 

reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar. Anledningen är 

att de unga genom en sådan förmedling ska utveckla respekt och förståelse för olika sätt att leva 

och tänka (Skolverket 2011: 137). Genom att vi ger våra elever i uppgift att analysera Skam kan 

de närma sig islamska värderingar och trosföreställningar genom att exempelvis studera de 

muslimska karaktärerna. Inom ramen för religionskunskap 1 är en sådan arbetsuppgift lämplig. 

Vi som lärare i kursen ska nämligen möjliggöra en analys av argument i etiska frågor med ut-

gångspunkt i islam (Skolverket 2011: 138). Det påminner om Hedins betoning på att erövrade 

kunskaper inte automatisk leder till en bättre förståelse för människor (2014: 203). Vi in-

stämmer med Hedins påstående då vi motsätter oss att elevers konsumtion av Skam automatiskt 

utvecklar förståelse för andra kulturer och traditioner. I sammanhanget anser vi därför att fokus 

måste läggas på diskussionens betydelse i klassrummet. Som lärare måste vi exempelvis stanna 
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upp vid de scener där föreställningar om muslimer reproduceras. I de delar där föreställningarna 

ironiseras kan det även vara viktigt att aktivt stödja eleverna i deras tolkning och analys. 

 

Ett sista syfte i ämnesplanen som vi finner har koppling till serien Skam, är att eleverna ska ges 

möjlighet att analysera texter genom diskussion och argumentation (Skolverket 2011: 137). Den 

berättelse som förmedlas via karaktärernas kommunikativa handlingar, kan vi utgå från som 

text för eleverna att undersöka. Exempelvis diskuterar karaktärerna ofta vad som är rätt och fel. 

Det ger oss lärare en möjlighet att beröra det centrala innehållet för religionskunskap 1 då etiska 

och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och samhälle kan vara lyftas (Skolverket 

2011: 138). Som ovan nämnt kommer föreställningar om muslimer till uttryck i Skam vilket ger 

oss lärare en möjlighet att diskutera gestaltningens relevans och konsekvenser. Syftet är 

självklart att utmana eleverna i deras konsumtion av serien. En idé är att eleverna får färdiga 

analysfrågor att utgå från som stöttning under perioden som de tittar på serien. Genom att stanna 

till vid och bryta ner de förekommande förenklade föreställningarna i relation till studier som 

exemplifierar hur det kan var att leva i Europa som muslim, är vår förhoppning att eleverna kan 

tillgodogöra sig en förståelse för andra människor.  

 

4.2 Läroplan för gymnasiet  
I ett avsnitt av läroplanen, Skolans uppdrag, diskuteras det internationella perspektivet i relation 

till skolan. Undervisningen ska nämligen syfta åt att förbereda eleverna på ett samhälls-

deltagande med nära kontakter till olika nationer och kulturer (Skolverket 2011: 7). Genom att 

använda Skam som undervisningsmaterial skulle vi vilja hävda att det här målet berörs. De unga 

lever i ett mångkulturellt Sverige och genom karaktärerna i serien synliggörs hur det kan vara 

att leva i en mångkultur. Som lärare kan vi öppna upp för en diskussion om vilka möjligheter 

ett mångkulturellt land som Norge och Sverige ger i jämförelse med andra länder i världen. 

Skildringen av mångkultur i Skam är skicklig på så vis att den varken förskönar eller kritiserar 

mångkultur. Olika problem i relation till samhällelig mångfald lyfts. Samtidigt är ett genom-

gående motiv i berättelsen att människor i grunden är lika trots kulturella åtskillnader. Därav 

utmanas exempelvis rådande förenklade föreställningar om muslimer. Det bör dock tilläggas 

att Skam tyvärr visar en begränsad bild av komplexiteten i hur muslimer lever i Europa. Den 

här iakttagelsen kan vi lyfta in för diskussion i klassrummet.  

 

En annan del av läroplansavsnittet Skolans uppdrag behandlar kritiskt tänkande. Informations-
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flödet i samhället har accelererat och eleverna behöver därför lära sig hur de kan hantera 

innehållet som förmedlas. Det handlar om att undervisningen ska ge eleverna möjligheter att 

öva sig på att tänka kritiskt och att inse konsekvenserna av ett visst handlande i relation till 

offentligheten (Skolverket 2011: 7). Vi utgår från att många ungdomar idag antingen har tittat 

eller fortfarande tittar på Skam. Därmed ingår serien i informationsflödet som eleverna ska lära 

sig att behärska och motta på ett kritiskt sätt. Att ge eleverna i uppdrag att analysera Skam 

istället för att konsumera serien som underhållning, kan bidra till en utvecklad förståelse för 

fiktionens roll i samhället. I undervisningen närmar vi oss insikter om vilken bild av muslimer 

som Skam ger och vilka eventuella möjligheter eller konsekvenser dess skildring ger. Med stöd 

av den här uppsatsen kan vi utveckla elevernas förhållning till förenklade föreställningar om 

muslimer då verkligheten är mer komplex än de beskrivningar föreställningarna tillhandahåller.  

 

4.3 Några avslutande ord 
Vi önskar tillägga ytterligare en betydelse av vår genomförda undersökning. Faktum är att 

studien har hjälpt oss att bryta ner serien i mindre delar vilket förenklar arbetet med att forma 

ett lämpligt undervisningsmaterial då vi numera vet var kärnmeningarna finns. Med sina fyra 

säsongen utgör Skam ett enormt material som kanske blir svårt att iscensätta med det begränsade 

utrymme religionsundervisningen i svensk skola har för tillfället. Därmed är det relevant att 

välja delar av serien att använda i klassrummet. Inom ramen för den här ämnesreflektionen har 

vi redogjort för hur vi i religionsundervisningen utifrån styrdokument, kan använda oss av 

serien Skam som utgångspunkt för diskussion i relation till föreställningar och komplexiteten i 

muslimers levnadssätt. Därmed har vi även uppnått vårt ämnesdidaktiska syfte med studien.  

 

Som förslag till vidare studier inom ämnesområden för den här uppsatsen, kan vi presentera ett 

par idéer. Det vore exempelvis intressant att undersöka vilka kunskaper och förståelser som 

elever förvärvar i arbetat med Skam som undervisningsmaterial. Lämpliga metoder för en sådan 

studie är förslagsvis klassrumsobservationer samt elev- och lärarintervjuer. En annan relevant 

forskningsidé är att analysera framställningen av muslimer i andra intresseväckande ungdoms-

serier eller populärkulturella verk. Ett sista tips på uppsatsämne är att analysera andra 

livsåskådningar utöver den muslimska identiteten i Skam. Det vore spännande då åsikter 

angående religiös tillhörighet ofta blossar upp i serien. Diskussioner kring tro och vetenskap 

framkommer exempelvis vilket forskarna skulle kunna analysera med en teori om 

sekularisering.
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Bilaga 1 Protokoll 
 

1. Vad uttrycks i texten rörande 
muslimer både språkligt och 
visuellt? 

 

2. Vad i texten kan tolkas vara 
underförstått angående muslimer?  

 

3. Hur omtalas muslimer?  

4. Vilka uppfattningar om muslimer 
synliggörs? 

 

5. Hur framställs karaktärer med 
muslimsk identitet? 
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Bilaga 2 Karaktärer i serien Skam 
Eva 

Eva framställs som en relativt alldaglig tjej. Hon har ett avtaget engagemang för skolan och 

skildras därmed som något oklok. I början av serien upplevs Eva som ensam men på sikt knyter 

hon allt fler kontakter med ungdomar i samma ålder. Osäkerheten i hennes person övergår i en 

allt mer självsäker attityd. Det ökade intresset för festande och alkohol, förstärker bilden av Eva 

som sexuellt lättillgänglig. Hon klär sig ofta i korta kjolar och klänningar med en hård 

sminkning. Eva har det socioekonomiskt gott ställt då hon bor med sin mamma i ett stort hus. 

Modern är dock frånvarande i Evas liv eftersom att hon ofta har arbetsresor att genomföra.  

 

Jonas 

Karaktären Jonas intar aldrig rollen som protagonist men har en central position i förhållande 

till både Eva och Isak, vilka utgör huvudroller i varsin säsong. Jonas får därmed en tämligen 

framträdande roll. Dock får tittarna inte ta del av någon utveckling av Jonas utan karaktären 

förblir statisk. Det ges inte heller någon bred bild av Jonas då hans hem eller familj exempelvis 

inte visas. Hans mest påfallande karaktärsdrag är ett kunskapsintresse. Jonas utmärks genom 

sin klädstil som utgörs av öppna skjortor, jeans och ryggsäck.  

 

Noora 

Karaktären Noora är mestadels en cool, stark och självsäker tjej. I närheten av charmören 

William blir hon dock stundtals svag. Noora framställs för övrigt som mycket klok med ett högt 

intellekt då hon gärna går in i diskussion med en vetenskaplig grund. En vanlig klädsel för den 

här karaktären är skjorta och kostymbyxor, det vill säga en vardaglig stil som överensstämmer 

väl med hennes page till frisyr samt rödmålade läppar. Kontakten med föräldrarna har Noora 

svårt för. Hon har valt att bo i ett kollektiv med två andra ungdomar samt att hon under en 

period flyttar med William till London.  

 

William 

Den här karaktären är en charmör då ryktet går om att William har fått många tjejer på fall bland 

annat Vilde. I säsong två försöker William charma Noora vilket han lyckas med. Han är cool i 

sitt agerande samt en duktig retoriker. Williams pappas stadiga ekonomi gör att han kan bo 

ensam i en mycket modern lägenhet samt att han kör egen sportbil. Hans pappa bor och arbetar 

i London, mamman bor i en annan norsk stad medan storebror Niko beskrivs studera i 
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Stockholm. William bär kläder av dyrare märken.  
 

Isak 

Karaktären Isak är en mycket vänlig kille som gång på gång visar tolerans för andra människor. 

I början av serien framstår han dock som en deltagare av ett killgäng bestående av Jonas och 

två andra killar. Han är inte alltid ärlig mot de övriga karaktärerna. I takt med att han finner sig 

själv och fått sin homosexuella läggning bekräftad och erkänd, mjuknar karaktären. I relationen 

med Even blir Isaks ödmjuka drag extra tydliga, han bryr sig mycket om pojkvännen. En typisk 

klädsel för Isak är huvtröja och jeans med ett par sneakers till. Boendesituationen för Isak 

varierar genom säsongerna. Först bor han med sina föräldrar i en villa, för att på sikt flytta in i 

Nooras kollektiv och i slutet får han tillsammans med Even en egen lägenhet.  

 

Even 

Den här karaktären framställs som mycket tjusig och lockande, i synnerhet utifrån Isaks 

perspektiv. Even har tidigare varit i relation med med tjejer men under säsong tre ingår han en 

kärleksrelation med Isak. Even har en kreativ förmåga då han nämligen är en begåvad tecknare. 

Den biopolära sjukdomen som Even har, gör att han stundtals går in i djupa depressioner. 

Boendesituationen för Even varierar i serien. Först bor han med sina föräldrar i en enkel villa 

medan han i säsong fyra bor ihop med pojkvännen Isak. Kläderna som Even bär utmärks av 

enkel stil. Han har exempelvis gärna en jeansjacka på sig.  
 

Sana 

Med arrogans och hård attityd inleder Sana serien med att bemöta andra karaktärer med sina 

åsikter om saker och ting. När tittarna väl har fått lära känna Sana framkommer en annan sida 

av henne. Hon är nämligen väldigt omsorgsfull mot dem som står henne nära även om hennes 

ärlighet ibland kan leda till smärta för den drabbade. De närmaste vännerna är Noora, Chris, 

Eva och Vilde. Sana är en djupt troende och praktiserande muslim, född i Norge men med rötter 

i Marocko. Den muslimska identiteten skildras exempelvis genom att hon regelbundet ber och 

fastar under Ramadan. Även klädnaden hennes utmärks av islamisk stil. Sana bär alltid hijab 

samt lössittande långbyxor och långärmade tröjor. Kläder och smink följer påtagligt hennes 

sinnesstämning. I de första mötena med karaktären samt när Sana under delar av serien mår 

dåligt, bär hon mörkare färger. I övrigt varierar klädvalet i olika färger, exempelvis har hon en 

jacka med militärmönstring. Sana bor med sin storebror Elias och deras föräldrar i en lägenhet. 
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Elias 

Karaktären Elias är Sanas storebror. Han är i 20-årsåldern och arbetslös. Elias framställs som 

en person som undviker ansvar, istället fördriver han gärna tid med nöjen. Exempelvis umgås 

Elias ofta med kompisar och uttrycker ett intresse för tjejer. Han klär sig i enlighet med hip-

hop-stilen, det vill säga stora, löst sittande kläder. Trots att han kommer från en muslimsk familj 

är han själv inte aktivt religiöst praktiserande. Exempelvis ber han inte eller besöker moskén. 

Vid ett tillfälle prövar han att dricka alkohol vilket strider mot de värderingar islam förmedlar.  

 

Yousef 

Yousef är bästa vän till Sanas bror Elias. Han har ett kärleksintresse för Sana vilket hon 

besvarar. Deras relation försvåras dock eftersom han inte är muslim och det är viktigt för Sana 

att vara tillsammans med en muslim. Samtidigt har han rötter i en muslimsk tradition och visar 

stor förståelse för vad det innebär att vara religiöst praktiserande inom islam. Han omtalas vara 

en bra kille med bra värderingar. Hans klädstil är modern och bär inslag av hip-hop-stilen.  

 

Vilde 

Karaktären Vilde framställs särskilt i början som oklok och trångsynt då hon bland annat 

uttrycker flera nedsättande fördomar om islam och muslimer. Det här karaktärsdraget är 

närvarande genom alla säsonger men mindre återkommande i de sista två. Hon framställs även 

som ytlig och skenbar då det är viktigt för henne att visa en bra och positiv sida utåt. Det vill 

säga framstå som om hon har kontroll, är glad och populär. I själva verket är hon osäker på sig 

själv och lider av ätstörningar. Hennes hemförhållanden är också problematiska då hon bor 

ensam i en hyreslägenhet med sin deprimerade mamma som inte kan ta hand om varken sig 

själv eller Vilde. Vilde bär ofta ljusa färger på sina kläder, mycket rosa och ett diadem i håret.  

 

Christina  

Christina eller Chris som hon kallas i serien är en rolig, lättsam och snäll tjej. Karaktären är 

statisk då hon inte utvecklas under serien. Tittarna får endast en begränsad bild av henne. Hon 

framställs enbart i situationer där hon intar rollen som vän. Hennes hem eller familj skildras 

inte. Chris klär sig gärna i starka färger, löst åtsittande tröja och byxor samt i keps. 
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Bilaga 3 Serien Skams tema och handling 
Teman 

Serien Skam följer genom samtliga säsonger, olika gymnasieungdomar från första till andra året 

på gymnasiet under 2015-2016. Konceptet av tid är enkelt att följa då dag och klockslag 

förmedlas fortlöpande genom text på skärmen. Karaktärerna Eva, Vilde, Chris, Noora, Sana, 

Jonas, Isak och William är återkommande i alla fyra säsongerna. Seriens stil är ungdomlig då 

sociala medier som Instagram och Facebook är närvarande liksom ungdomliga 

kommunikationsmedel som Messenger och Skype. De ungas liv kretsar förutom skolan och 

betyg kring vänskap och kärlek liksom det dessa medför som sex, kroppsfixering, svartsjuka, 

bråk och hjärtesorg. Utöver det står fest, alkohol och droger i centrum.  

 
Handling för säsong 1 

I den första säsongen av serien Skam fokuseras karaktären Eva. Det är hennes och pojkvännen 

Jonas kärleksrelation som står i centrum. Från att Eva i början av säsongen umgås i stor utsträck-

ning med Jonas, övergår berättelsen till att hon bildar kamratskap med ett par tjejer, nämligen 

Chris, Noora, Vilde och Sana som går på samma gymnasium. Ett missförstånd mellan Eva och 

Jonas leder till bråk och på sikt bestämmer sig paret för att bryta upp. Med tjejkompisarna vid 

sin sida finner Eva självsäkerheten till att gå vidare. Hennes utveckling från osäker till själv-

säker framgår tydligt i slutet. Det är även i den första säsongen som tittarna får bekanta sig med 

karaktärerna och lära känna dem på ett övergripande plan. 

 

Handling för säsong 2 

I den andra säsongen av Skam är det Nooras liv som står i fokus. Hon fick i den tidigare 

säsongen uppmärksamhet av William vilket nu eskalerar. William lockar henne med alla 

möjliga medel. Tillslut går Noora med på att träffa William och sakta men säkert erkänner hon 

en tilltagande längtan efter honom. Mitt i allt dyker Williams storebror Niko upp, en karaktär 

som går in för att förstöra mellan lillebrodern och Noora. Han lyckas nästintill att fullborda sin 

plan. När sanningen bakom natten då Niko drogade Noora uppdagas, kan Noora äntligen släppa 

tankarna kring den misstänkta våldtäkten. Hon känner stöttning från vännerna Chris, Eva, Sana 

och Vilde. Konsekvenserna av Nikos utspel har dock satt hennes och Williams relation på prov. 

De får svårt att hitta tillbaka till varandra och William överväger en flytt till London. Säsongen 

avslutas med att William väljer att stanna med Noora i Sverige.  
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Handling för säsong 3 

Skams tredje säsong placerar Isak i centrum. Temat är homosexualitet och hela säsongen 

handlar om hur det kan vara att komma ut samt leva som homosexuell ung kille i Oslo. Redan 

i första säsongens sista avsnitt får tittarna en aning om Isaks homosexualitet. I början av tredje 

säsongen syns Isak främst med sitt killkompisgäng. Deras samtal kretsar kring attraktion för 

och samlag med tjejer. Isak bidrar inte till dessa diskussioner utan sitter tyst. Redan i säsongens 

första avsnitt möter Isak Even. De umgås som vänner till en början men relationen utvecklas 

snabbt till en kärleksrelation. De träffas först i smyg då Isak liksom Even döljer sin sexualitet. 

Det är först efter halva säsongen som Isak berättar för Jonas och senare även resten av vännerna. 

Säsongen behandlar även svårigheterna kring bipoläritet genom att låta Isaks pojkvän Even bära 

sjukdomen som ett karaktärsdrag. Det skapar svårigheter för Isak och Even ett tag men löser 

sig lagom till säsongsavslutningen. Sista avsnittet avslutas med en julfest där alla seriens 

centrala karaktärer firar tillsammans.  
 

Handling för säsong 4 

I den fjärde säsongen är Sana huvudperson och det är muslimsk religiositet som tematiseras. 

Säsongen erbjuder tittarna en inblick i livet som praktiserande muslim i Oslo. Sana slits mellan 

två livsstilar, den religiöst påbjudna och den typiskt norska ungdomliga. I hemmet är flera av 

islams påbud centrala. Föräldrarna har nolltolerans gällande alkohol och försöker uppfostra sina 

barn efter muslimska värderingar. Exempelvis är mamman negativt inställd till att Sana umgås 

med icke-muslimer. Dessa icke-muslimska vänner har andra värderingar när det gäller 

exempelvis alkohol menar mamman. Festande framställs vara en central del i en norsk ungdoms 

liv i samband med studentfirandet vilket i Norge innebär Russebuss. Säsongen fokuserar även 

Sanas kärleksintresse för Yousef. Till en början tror hon att han är muslim och fattar därför 

intresse för honom. Tidigt i säsongen får hon reda på att han inte är muslim och blir då splittrad 

i sina känslor. Hon slits mellan den av hemmet och religionen förmedlade tanken om att hon 

inte bör dejta en icke-muslim. Tittarna får ta del av flera långa konversationer mellan de två där 

de diskuterar fördelar och nackdelar med islams tro och praktik samt tankar och tolkningar 

kring religionen. Säsongen avslutas med att alla karaktärer är samlade hos Sana för att fira en 

muslimsk högtid. 
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