
31

Mari Magnus

SKAM – når fiksjon  
og virkelighet møtes

I et teaterstykke er det en scene og et publikum. Publikummet gir umiddelbar respons 
til aktørene. Responsen kan påvirke hvordan neste forestilling vil utspille seg. Hva 
likte publikummet og hva var det som utfordret dem? Det samme spørsmålet gjelder 
i sanntidsproduksjon og –publisering av dramaserien SKAM. SKAM er en dramaserie 
som publiseres i sanntid på flere plattformer på nett. Historiefortelling i sanntid og på 
sosiale medier påvirker brukernes engasjement og brukeratferd. 

Jeg har vært Eva og Noora. Nå i høst skal jeg 
være Isak. Og alle i omgangskretsen hans. Jeg 
jobber som netthistorieprodusent for SKAM, 
og har arbeidet med serien helt fra utviklingen 
høsten 2014. Siden da har vi laget to sesonger, 
høsten 2015 og våren 2016. Nå er den tredje 
på vei.

Netthistorieprodusent er kanskje ikke den 
mest intuitivt forklarende stillingsbeskri vel sen. 
Det jeg gjør er å leve de digitale livene til No-
ora, Eva, Isak, og de andre karakterene i serien. 
Jeg regisserer bilder som skal ut på Instagram 
til strategiske tidspunkt og skriver meldingsut-
vekslinger som foregår mellom vennegjengen. 
Det er en spennende jobb, men kan til tider 
føles litt utakknemlig. For eksempel når No-

ora legger ut et bilde av seg selv med William, 
roper brukerne etter VIDEO! (Figur 1).

Uansett hvor gøy seerne synes det er å følge 
karakterenes private liv, er det de dramati-
serte filmsekvensene de ønsker. SKAM er i 
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• SKAM 2015 – : En nettdramaserie produsert av NRK P3 for målgruppe jenter 16 år. 
Serien er i gang med sin tredje sesong. 

• Nettdrama: Dramaserie som utnytter internett som fortellerplattform. Nettdrama 
fortelles hver dag gjennom filmer, tekst og bilde og publiseres i sanntid. 

• Skam.p3.no: Seriens hovedplattform og hvor innholdet publiseres hver dag. Hver 
fredag blir alle ukens filmer klippet sammen til en hel episode som publiseres på SKAM-
siden, NRKs nett-tv og lineært tv. 

• Sanntid: Hvis det er 22. september 2016 klokken 16:53 i Norge, er det også det i SKAM. 
Innholdet publiseres når det skjer i historien, det betyr at er det en fest i SKAM fredag 
klokken 21.30 publiseres den også til det tidspunktet.

Figur 1-2. Fra kommentarfeltet på SKAM.
p3.no mai 2016
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Figur 3. Nettsiden til Sara – NRK Super 2009

grunn en dramaserie som fint kunne stått på 
egne bein, men bruken av sosiale medier og 
sanntidspublisering styrker engasjementet og 
gjør at vi kommer enda nærmere seerne, og 
de kommer nærmere oss. 

Unnfangelsen 
SKAM ble født i 2015, men unnfanget allerede 
i 2007. På midten av 2000-tallet var bloggen 
det heteste verktøyet for selvrealiserende ung-
dom. Lonelygirl15 og andre youtubere lekte 
med virkelighet og fiksjon. Sosiale medier var 

på trappene og skulle snart bli en viktig del av 
folks liv. NRK Super så muligheten til å dra 
nytte av tidsånden, og utviklet en ny drama-
serie som skulle treffe målgruppen jente 10 
-12 år; Sara.

Konseptet bak var at Sara (Figur 3) skul-
le leve et interessant og inspirerende liv med 
problemstillinger målgruppen kunne kjenne 
seg igjen i. Samtidig skulle alle som ville, få 
henne som sin nye venn. Derfor skrev Sara 
bloggtekster, delte bilder og snakket direkte 
til seerne gjennom et webcam. Sammen med 
bloggtekstene ble det også publisert korte dra-
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masekvenser i sanntid. Skjedde det noe dra-
matisk på skolen mandag kl 11, ble dette også 
publisert mandag kl. 11. Vi, som seere, kun-
ne følge med på Sara sitt liv – hver dag. Som 
hennes nye venn kunne vi følge Sara gjennom 
dramatikk på skolen og hjemme, og støtte og 
oppfordre henne i kommentarfeltet. 

Sara vokste ut av målgruppen, inn kom den 
neste serien MIA (Figur 4). Også denne ble 
fortalt gjennom en blogg, men nå var det 3 ka-
rakterer som fortalte fra hvert sitt perspektiv.

Som Sara vokste også MIA ut av målgrup-
pen. Da kom Jenter (Figur 5), en av NRK Su-
pers største suksesser.

Jenter har én hovedforteller hver sesong, 
og fortelles gjennom tekst, bilder, webcams 
og korte dramasekvenser.  Jenter produseres 
fremdeles, og er i sin åttende sesong. 

De som var 9 år da Sara gikk, ville NRK 
møte igjen som 16 åringer. Ungdomskanalen 
P3 var et yndet forum. Men hvordan skulle 
vi lokke og engasjere dem nå som de var blitt 
eldre, klokere og med en hel verden som kon-
kurrerte om oppmerksomheten deres?

Illusjon – et strategisk valg 
Et suksesskriterium for nettdrama er at det 
skal oppleves virkelighetsnært og realistisk. 
Da vi skulle fortelle for jenter 16 – en mål-
gruppe som er i ferd med å bli voksne – måt-

Figur 4. Nettsiden til MIA – NRK Super 
2012

Figur 5. Nettsiden til Jenter – NRK Su-
per 2014

te vi tilpasse oss og finne nye løsninger, men 
samtidig forvalte det eksisterende. 

Vi skulle nå en målgruppe som ikke alle-
rede var tilstede på NRKs plattformer – eller 
jo, de er på yr.no (værmeldingen) for å sjekke 
hva de skal ha på seg neste dag. Sosiale medier 
er en stor del av hverdagen til målgruppen der 
små fortellinger deles mellom dem hver dag. 
Dette skulle vi selvfølgelig være med på når vi 
skulle speile generasjonen og for å treffe dem.

For å lage nettdrama anno 2015 falt der-
for beslutningen på å ta i bruk sosiale medier. 
Med dette som utgangspunkt ble SKAM født. 

Engasjementet for serien kom først når 
folk oppdaget SKAM, men bruken av sosia-
le medier er en viktig del av promoterings-
strategien vår for å få publikummet til oss. I 
stedet for at NRK skulle være mellomleddet 
mellom det fiktive universet og seeren, ville vi 
plassere karakterene der folk allerede var: På 
Instagram. På den måten skulle universet og 
karakterene oppleves virkelige på en troverdig 
måte i historien. 

Instagram er den mest brukte sosiale me-
dier-plattformen i SKAM. Tjenesten er tilret-
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telagt for å dele øyeblikk som skjer her og nå, 
og SKAM forsøker å mane frem en illusjon av 
denne umiddelbarheten. Alt som havner på 
Instagram er planlagt og produsert i forkant 
av publiseringen. 

Karakterene i serien bruker Instagram på 
samme måte som vi andre gjør. Profilen spei-
ler identiteten deres på nett, og forsterker vik-
tige hendelser i serien. Ta Eva, som har rotet 
det til med kjæresten Jonas. De har tatt pause 
og Eva deler et kryptisk, men trist bilde en 
sen novemberkveld. Kjærlighetssorgen er nå 
allemannseie.  

Illusjonen opprettholdes gjennom at karak-
terene eksisterer i en fiktiv verden men enga-
sjerer seg i den virkelige. Karakterene dukker 
opp i feeder sammen med våre eksisterende 
venner og vi kan interagere med dem. Det fik-
tive sklir over i virkeligheten og dette trigger 
engasjement. I sesong 2 gled engasjementet 
over i debatt. Da tenker jeg spesielt på debat-
ten rundt Nooras feminisme. I debattene var 
folk ofte frustrerte over fiktive Noora og de 
valgene hun tok, som om hun var en bezzer-
wisser i parallellklassen. 

Sanntid
I dramaserier er vi med på en prosess eller en 
reise, enten den er plot- eller -karakterdrevet. 
SKAM har en karakterdrevet reise, og å for-
telle i sanntid legger noen premisser som kan 
styrke opplevelsen av nærhet og virkelighet.

Jeg skal ta et eksempel. (SpoiIer-alert!): 
I midten av sesong 2 innrømmer Noora for 
seg selv at hun elsker William (seerne har for 
lengst delt seg opp i team NoorHelm og team 
WillamErEnDritt). Noora drar hjem til Wil-
liam (Figur 6) for å fortelle ham dette, men 
våkner i stedet opp naken og skamfull ved 
siden av Williams bror Nikolai. Noora husker 
ingenting og er redd for at hun er voldtatt.

Dette skjer på en lørdag, og siden premisset 
er sanntidsfortelling kan man ikke klippe rett 
til tre måneder senere og finne ut hvordan hun 
har det da. Vi er der med henne. Vi er med 
henne når hun sitter nydusjet og angstfull i 
sengen sin søndag ettermiddag og leser på 
ung.no om tegn på voldtekt (Figur 7). Vi er 
med henne når Eskild, romkameraten hen-
nes, forsøker å oppmuntre henne, og vi er med 
henne på skolen hvor hun lukker seg for ven-

Figur 6. Noora drar hjem til William. Publisert: Fredag 6.5.16 kl. 1945
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ninnene sine. Og vi er de eneste som er med 
henne, vi seerne, fordi det er jo ingen andre 
som vet hva Noora har opplevd. Dette krever 
mye av seerne og vi blir på en måte som de 
eneste pårørende. 

Som i virkeligheten må vi forholde oss til 
tid og være tilstede gjennom hele prosessen. 
Vi kan håpe at det går bra til slutt, men vi må 
gjennom alt det som skjer i mellomtiden.  

Jeg fikk samme følelse som jeg prøver å 
beskrive da jeg så Victoria (En natt i Berlin 
– 2015) av Sebastian Schipper.  Filmen er én 
eneste lang tagning, det er altså ekstremversjo-
nen av sanntidsfortelling. Vi følger en hoved-
karakter gjennom en mildt sagt utradisjonell 
natt i Berlin. Tilfeldigheter fører til at Victoria 
blir sjåføren i et bankran. Vi er i bilen med 
henne mens ranet pågår og bilen begynner å 
svikte, hun får ikke start på den. Vi hører sire-
ner fra politibiler nærme seg og det eneste jeg 
som seer vil er å komme meg vekk, ut fra den 
bilen. Samtidig som det er spennende å være 
der hvert eneste sekund, håper jeg at det snart 
skal gjøres et klipp fordi jeg ikke orker å være 
i denne bilen mer. Men jeg må bli værende i 

situasjonen, og jeg opplever det samme adre-
nalinet som hovedkarakteren når hun endelig 
får start på bilen og kan flykte fra situasjonen.

Det er en fryktelig slitsom film å se men gir 
til gjengjeld en enorm kraft i både dramaturgi, 
spenning og opplevelsen av historien. Som i 
SKAM er det disse følelsene av å følge noen så 
tett over tid som får oss til å følge med videre 
og som fører til engasjementet og behovet for 
interaksjon. 

Kommentarfeltet
Ved å fortelle virkelighetsnære historier som 
er i sanntid og har aktuelle problemstillinger 
for målgruppen genereres det et behov for 
kommunikasjon. Konseptet leker med å være 
virkelighet, men så er det jo bare fiksjon. Å 
skille mellom hva som er hva blir derfor min-
dre viktig. Det blir et behov hos brukerne for 
å dele spørsmål, følelser og meninger som 
dukker opp av å følge noen så tett, fra dag 
til dag. 

Tilbake til Noora og Nikolai. Noora tror 
hun har blitt voldtatt og hennes løsning på 

Figur 7. Noora sitter alene i sengen sin og er redd for at hun er voldtatt. Pu-
blisert: Søndag 8.5.16 kl.1536
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dette er å lukke seg selv inne, skamfull og 
redd, uten å fortelle det til noen selv om det 
var hun som var offeret. 

Det kokte i kommentarfeltet disse ukene 
dette holdt på. Kommentarfeltet fungerer som 
en plattform for målgruppen der de finner 
frem til sannheter sammen, i et felleskap.

#Fredagklokken17
Netflix sitter på enormt verdifullt informasjon 
om seerne sine, de vet når og hva som trig-
ger  publikum til å bli hekta på en serie. I en 
mye mindre skala, men like interessant, har 
redaksjonene som har jobbet med nettdrama 
siden 2007 verdifull innsikt i seermønsteret 
hos brukerne, innsikt i hva publikum vil ha, 
hva de trenger og i hvilken rekkefølge. 

Denne innsikten har vi fått gjennom de 
åpne kanalene mellom brukerne, karakterene 
og redaksjonen. Både på sosiale medier og i 
kommentarfeltet. Det oppstår en opplevelse 
av en en-til-en-kontakt og gir brukerne inn-
flytelse fordi vi lytter til dem og svarer dem i 
ulike former.

Når det nærmet seg slutten på sesong 2 av 
SKAM, fulgte 600 000 unike brukere Nooras 
liv daglig. 

Når et ukemanus for SKAM er ferdig star-
ter prosessen med å skrive hvordan historien 
skal fortelles gjennom netthistorie-elementer; 
på sosiale medier og som skjermgrabber. Da 
manuset for episode 11 var ferdig og oppgaven 
med å skrive netthistorien var i gang, kunne 
vi forutse at uken ville skape reaksjoner hos 
publikum. Noora har innrømmet for seg selv 
og venninnene at hun elsker William som hun 
tidligere mente representerte alt hun hatet. 
Hun er klar til å kjempe for at det skal bli de to. 

Vårt interne mål for denne nest siste uken 
av sesong 2 var å skape et felleskap. Alle ka-
rakterene i det fiktive universet heiet på Noor-
helm, og nå ville vi ha med alle brukerne også.  

Denne SKAM-uken starter med følgende 
premiss: William tror Noora har gjort noe 
utilgivelig, men Noora kan forklare alt bare 
hun får møte ham ansikt til ansikt. Problemet 
er bare at William er forduftet og svarer ikke 
på meldinger. Brukerne og Nooras venner er 
på bristepunktet, nå må han svare.

Nooras venninne Eva oppretter hashtaggen 
#Williammåsvare i en chat-dialog publisert 
på nettsiden vår (Figur 8). Eva, som var den 
eneste som ble trukket ut til eksamen, skriver 
i chatten at hun ikke klarer å lese før William 
har svart. Evas kommentar tok utgangspunkt 
i en trend som spredte seg på sosiale medier: 
Brukerne klarte ikke å lese til eksamen før 
William hadde svart, nå kunne alle brukerne 
se at Eva hadde akkurat samme følelsen som 
dem. Det ble en slags metadialog med bruker-
ne våre. Vi ser dere, dere ser oss. 

Onsdag dukker William plutselig opp på 
skolen og Noora klarer å overtale ham til å 
treffe henne på fredag før han flytter til Lon-
don. Senere på kvelden publiseres en chat-dia-
log mellom jentene hvor Noora forteller at hun 
skal treffe William fredag klokken 17. Chris 
oppretter en ny hashtag, #fredagklokken17 
(Figur 9). Hashtagen ble plantet i SKAM-uni-
verset på karakterenes Instagram-kontoer og 
i gruppechattene frem mot det planlagte tids-
punktet. Tittelen på filmen som ble publisert 
fredag klokken 16:55 var #Fredagklokken17 

Vi forventet et buzz den fredagen No-
ora og William endelig skulle møtes, men 
ikke i nærheten av den graden det faktisk 
ble. #fredagklokken17 brant som ild i tørt 
gress. Hashtagen ble opprettet to dager før 
det skjebnesvangre møtet mellom Noora og 
William og det tok ikke lang tid før brukerne 
adopterte den, telte ned timene, og lanserte 
teorier om hva som kom til å skje. Til og med 
kommersielle aktører hang seg på; Telenor 
lovte dekning fra London og klesbutikker 
hadde salg frem til fredagklokken17. Fredag 
27. mai klokken 17 knuste SKAM sine tidlige-
re rekorder på unike brukere. Brukerne og det 
fiktive universet sto sammen gjennom uken. 
På tross av alle hendelser, utfordringer og all 
motstand mellom Noora og William, ble det 
de to fredagklokken17. På sidelinjen jublet 
fiktive Eva, Chris, Vilde og Sana sammen med 
alle brukerne.

Selvfølgelig
Tilbake til sammenligningen av nettdrama 
og teaterstykker: aktørene tilpasser seg publi-
kummet sitt, skrur til og strekker ut der det 
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Figur 9. Gruppechat mellom jentene. 
#fredagklokken17 Publisert: 
onsdag 25.5.15 kl. 1900

Figur 8. Gruppechat mellom jentene. 
#Williammåsvare Publisert: 
mandag 23.5.15 kl.2058
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må til for å tilfredsstille publikum. I SKAM er 
det engasjementet og responsen som fortel-
ler oss hva brukerne vil ha, men også hva de 
trenger. Vi er avhengig av den, og vi skal være 
fleksible og dynamiske – men ikke i så stor 
grad at vi mister retningen vår. Dette er blitt 
en uskreven kontrakt i nettdrama: Brukerne 
ønsker å bli hørt og det skal de også bli. 

SKAM er ikke et nytt og ukjent konsept. De 
voksne så kanskje på SKAM med store øyne 
høsten 2015, men målgruppen fulgte serien 
med den største selvfølgelighet. 

For dem er det helt naturlig at vi bruker 
sosiale medier og skjermgrabber for å utvide 
historien – de har vokst opp med nettdrama! 
Men selv om de forventer interaksjon gjen-
nom sosiale medier, er det dramasekvenser 
og video de sterkest ønsker. På samme måte 
som vi setter pris på bilder i Instagram-fee-
den i vårt virkelig liv, er det vel møtene med 
venner og familie ansikt til ansikt som er mye 
sterkere? 

Mari Magnus, netthistorieprodusent NRK P3 i Norge.


