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Sobre a indústria criativa 
SKAM foi uma websérie norueguesa exibida entre 2015 e 2017. A produção audiovisual teve como 
premissa retratar o cotidiano dos alunos da escola Hartvig Nissen, explorando os escândalos e 
inseguranças vividas pelos personagens. A websérie recebeu reconhecimento global e foi altamente 
elogiada pela utilização de aspectos transmídias em sua narrativa e por promover a cultura norueguesa 
para o mundo. 

 
Atores e agentes envolvidos na Indústria Criativa 

 
Criação:  
A websérie foi desenvolvida pela produtora, diretora e roteirista Julie Andem através de pesquisas 
envolvendo as demandas de jovens noruegueses. Por se tratar de uma produção de baixo orçamento, 
a obra audiovisual contou com uma pequena equipe de roteiristas, editores e cinegrafistas. 

 
Produção:  
Foi produzida pela NRK P3, que faz parte da emissora pública NRK. 

 
Distribuição/circulação: 
SKAM é distribuída através da fragmentação dos episódios em clipes de 4 ou 5 minutos na página 
oficial. Essas prévias publicadas no decorrer da semana, quando compiladas, formam o episódio 
semanal que pode ser assistido integralmente no site oficial. 
Site: https://skam.p3.no/ 

 
Consumo:  
Após quebrar barreiras culturais e se tornar um fenômeno mundial, a produção é consumida por 
pessoas no mundo todo. Em grande maioria o seu público alvo, adolescentes na faixa de 15 e 17 
anos. 
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