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Vid Högskolan i Halmstad producerades våren 2008 en informations-/dokumentärfilm om 
rattonykterhet, ”Farväl Lillebror – två olyckor, två livsöden”. Syftet med denna studie är att ta 
reda på hur filmen tas emot av dess huvudsakliga målgrupp: ungdomar i gymnasieåldern. 
Studiens frågeställningar är: 1) Vilka reaktioner skapar filmen Farväl Lillebror hos våra infor-
manter?, 2) Hur resonerar våra informanter kring alkohol och bilkörning, med utgångspunkt 
i filmen Farväl Lillebror? och 3) Vad tycker våra informanter om att använda film som ett red-
skap för att nå ut med information om rattfylleri? Studiens empiriska material har genererats 
genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer med 15 ungdomar, uppdelade i fyra könshomogena 
grupper, från två gymnasieskolor i Halmstad. Resultatet visar att samtliga ungdomar blev 
berörda och kunde relatera filmens innehåll till sin egen livsvärld, och de uppgav att filmen 
gav dem insikt om rattfylleri som samhällsproblem. Studien visar även att det är individuella 
faktorer och egenskaper som påverkar avkodningen av filmen. Sammantaget tyckte ungdo-
marna att film var en lämplig kommunikationskanal för att sprida information om rattfylleri.  
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 påverkan, rattfylleri, ungdomar.
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sAmmAnfAttning
Varje vecka, året runt, tvingas i genomsnitt två familjer genomlida en begravning för en när-
stående som fallit offer för rattfylleri. Mängder av informationskampanjer har gjorts, men 
rattfylleri kvarstår som samhällsproblem och ytterligare informationsinsatser behövs uppen-
barligen. Därför vill vi i denna studie undersöka hur ungdomar resonerar kring alkohol och 
bilkörning utifrån filmen ”Farväl Lillebror – två olyckor, två livsöden” som handlar om två 
av rattfylleriets offer. Filmen producerades av oss själva som ett projektarbete i kursen Medie-
produktion B vid Högskolan i Halmstad, vårterminen 2008.

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur ungdomar ur vår tänkta målgrupp 
tar emot och tolkar filmen, samt ta reda på om – och i så fall på vilket sätt – film som kommu-
nikationskanal kan användas för att väcka engagemang kring ett samhällsproblem. Våra frå-
geställningar är: 1) Vilka reaktioner skapar informations-/dokumentärfilmen Farväl Lillebror 
hos våra informanter?, 2) Hur resonerar våra informanter kring alkohol och bilkörning, med 
utgångspunkt i filmen Farväl Lillebror? och 3) Vad tycker våra informanter om att använda 
film som ett redskap att nå ut med information om rattfylleri?

Studiens empiriska material har genererats genom kvalitativa fokusgruppsintervjuer med 
15 ungdomar i gymnasiets första årskurs, uppdelade i fyra könshomogena grupper, från två 
gymnasieskolor i Halmstad. Filmvisningen och de därpå följande intervjuerna genomfördes 
på ungdomarnas respektive skolor, bandades och transkriberades i sin helhet. Alla uttalan-
den kategoriserades sedan under gemensamma teman. Vi valde just ungdomar från gymna-
siets första årskurs eftersom de är på väg att ta steget in i vuxenvärlden; de får börja övnings-
köra och snart ta körkort samt köpa alkohol. Vi har inte ambitionen att generera ett resultat 
som kan appliceras på gymnasieungdomar eller rattonykterhetsinformationsfilmer generellt; 
vi undersöker alltså endast hur våra 15 informanter tolkar och resonerar kring filmen Farväl 
Lillebror.

Resultatet visar att ungdomarna blev berörda av filmen och kunde, med olika utgångspunkter, 
relatera filmens innehåll till sin egen livsvärld. Orden ”hemsk”, ”viktig” och ”skrämmande” åter-
kom flera gånger när ungdomarna beskrev filmen. Ingen av ungdomarna förkastade filmen, var-
ken dess form eller innehåll, utan de tyckte tvärtom att filmen bidrog till att de fick upp ögonen 
för rattfylleri som ett samhällsproblem som kan drabba vem som helst. Både tjejerna och kil-
larna tilltalades också av den dramatiserade sekvensen med bilresan/festen och framhävde den 
starka realismen. Avkodningen av filmen styrdes av individuella faktorer och egenskaper. Tack 
vare kombinationen mellan ljud och bild och närkontakt med de drabbade ansåg ungdomarna 
att film var en lämplig kommunikationskanal för att sprida information om rattfylleri.

Även om det är svårt att fastslå påverkan/effekt i en studie av denna begränsade omfattning 
verkar filmen Farväl Lillebror ha gjort ett betydande avtryck i ungdomarnas riskmedvetande 
och förstärkt deras negativa syn på rattfylleri.



Jag har en kompis som kör moppe från fest till fest och jag 
blir så arg på henne för att hon gör det. Jag skulle verkligen 
vilja visa den här filmen för jag tror att hon hade tänkt  
annorlunda efter det.  
 Tjej i gymnasiets årskurs 1
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inlEdning1. 
Varje vecka, året runt, tvingas i genomsnitt två familjer genomlida en begravning för en när-
stående som fallit offer för rattfylleri. I flertalet av kistorna ligger en ung människa som tog 
beslutet att sätta sig bakom ratten i onyktert tillstånd, eller som befann sig på fel plats vid fel 
tidpunkt. 2007 dödades totalt 471 personer i trafiken, och minst en fjärdedel av olyckorna var 
alkoholrelaterade. Det är dock endast en bråkdel av alla så kallade ”fyllekörningar” som resul-
terar i en olycka – eller ens upptäcks: Vägverket beräknar att minst 15 000 bilförare med alko-
hol i kroppen befinner sig i trafiken varje dag. Det innebär över fem miljoner rattonykterhets-
brott om året – fem miljoner presumtiva risksituationer som kan resultera i död och lidande. 
Med detta i tankarna är det lätt att inse att kombinationen alkohol och bilkörning är ett all-
varligt samhällsproblem (Vägverket, 2008a, 2008b).

Mängder av informationskampanjer har gjorts för att försöka förändra den allmänna atti-
tyden till rattfylleri, men problemet kvarstår och ytterligare informationsinsatser behövs 
uppenbarligen. Därför ska vi i denna uppsats försöka att utröna hur ungdomar resonerar 
kring alkohol och bilkörning utifrån filmen ”Farväl Lillebror – två olyckor, två livsöden” som 
handlar om två av rattfylleriets offer. Filmen producerades av oss själva som ett projektarbete 
i kursen Medieproduktion B, vid Högskolan i Halmstad, vårterminen 2008. Eftersom film är 
ett effektivt verktyg för att nå ut med ett budskap till ungdomar1 ser vi det som angeläget att 
undersöka hur unga tolkar och reagerar på en film med ett budskap kring ett samhällspro-
blem. 

Innan vi formulerar vårt syfte och våra frågeställningar inleder vi med bakgrundsfakta kring 
bilism och alkohol. I mitten av 1920-talet rullade nästan 60 000 personbilar på vägarna i Sve-
rige. 80 år senare var siffran drygt fyra miljoner. (Statistiska Centralbyrån, 2008) Till det ska 
över en miljon bussar, lastbilar och andra fordon adderas. I dag sker så många som nio av tio 
resor på våra vägar2 (Vägverket, 2008a). När det gäller svenskarnas alkoholkonsumtion har 
kurvan vänt kraftigt uppåt under 2000-talet – i dag dricker vi mer än vi gjort under de senaste 
hundra åren. Statistiken visar att ju fler som dricker alkohol, desto fler sätter sig även bakom 
ratten i berusat tillstånd. Många rattfyllerister är alkoholberoende, men en tredjedel av alla 
som kör i berusat tillstånd är engångsförbrytare mellan 18 och 24 år. Hälften av alla singelo-
lyckor med dödlig utgång är alkoholrelaterade och nästan 75 procent av alla motorfordons-
förare mellan 15 och 24 år som omkommit i singelolyckor har alkohol i kroppen. Ungdomar 
är följaktligen en grupp som löper stor risk att bli offer för rattfylleriet på ett eller annat sätt 
(Vägverket, 2008c).

1 Vi återkommer till detta under punkt 3.2.
2 Den resterande tiondelen av resandet står följaktligen tåg, flyg, båtar och andra kommunikationsmedel för.
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syftE och frågEställningAr1.1 

I vår studie ska vi undersöka hur 15 gymnasieungdomar reagerar på filmen Farväl Lillebror, 
och undersöka hur de utifrån filmen resonerar kring alkohol och bilkörning. Det övergri-
pande syftet med studien är alltså att ta reda på om – och i så fall på vilket sätt – film som 
kommunikationskanal kan användas för att väcka engagemang kring ett samhällsproblem,  
i det här fallet rattfylleri. Vi ska också undersöka om filmens innehåll och dess berättarstrate-
gier (intervjuer och dramatisering) och retoriska grepp tolkas olika beroende på om mottaga-
ren är en kille eller tjej. Det är viktigt att understryka att vi inte har för avsikt att generera ett 
generaliserbart resultat, utan studien kommer endast att visa hur våra 15 informanter (de som 
intervjuas) från två olika gymnasieskolor i Halmstad resonerar. 

Frågeställningar:
• Vilka reaktioner skapar informations-/dokumentärfilmen Farväl Lillebror hos våra infor-
manter?
• Hur resonerar våra informanter kring alkohol och bilkörning, med utgångspunkt i filmen 
Farväl Lillebror?
• Vad tycker våra informanter om att använda film som ett redskap att nå ut med information 
om rattfylleri?

UppsAtsEns disposition1.2 

Efter detta inledande kapitel presenterar vi studiens problembakgrund mer utförligt. I kapi-
tel tre ritar vi upp våra teoretiska referensramar samt presenterar tidigare forskning. I kapi-
tel fyra beskriver vi studiens metodologi och metod samt hur vi i praktiken samlade in vårt 
empiriska material. I kapitel fem presenteras och analyseras studiens resultat och i kapitel sex 
följer en diskussion och våra slutsatser.
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bAkgrUnd2. 
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till vår studie. Vi berättar om rattfylleri som brott, om 
ungdomars alkoholvanor och hur alkohol fysiskt påverkar kroppen. Vidare berättar vi om filmen  
Farväl Lillebror, det vill säga hur produktionsprocessen avlöpte och hur vi resonerade kring  
målgrupp och berättelseform. Slutligen ger vi en kort presentation av filmens två huvudkaraktärer.

AlkoholEns påvErkAn2.1 

Enligt Sveriges Rikes Lag (SFS 1994:1738) räknas drycker som alkoholhaltiga när de innehåller 
mer än 2,25 volymprocent alkohol. Lagtexten kategoriserar dessa drycker i sprit, vin, starköl 
och öl. Hur alkoholdrycker påverkar den som dricker bestäms i stor utsträckning av perso-
nens kön, kroppsvikt och hur mycket hon eller han har ätit, men det finns några generella 
konsekvenser av alkoholkonsumtion som är särskilt intressanta att beakta i en studie om ratt-
fylleri (Vägverket, 2008a):

• Alkohol minskar omdömet och förmågan att göra realistiska bedömningar.
• Ögonens koordinationsförmåga minskar, redan vid 0,1 promille.
• Det centrala nervsystemet bedövas, vilket försämrar samspelet mellan muskler och nerver 
och sätter reaktionsförmågan ur balans.

Vägverket understryker att alkohol inte alltid leder till olyckor, men eftersom en alkoholpåver-
kad förare har svårare att klara kritiska situationer ökar risken för olyckor väsentligt redan vid 
låga promillenivåer: ”Praktiska körförsök visar att en förares förmåga att klara situationer som 
kräver plötsliga undanmanövrer är klart försämrad redan vid 0,2–0,3 promille” (Vägverket, 
2008a: 7).

Utöver trafikolyckor inträffar många drunkningsolyckor, fallolyckor, mord och förgiftningar 
under alkoholpåverkan. Eftersom sambandet mellan alkoholkonsumtion och olyckor är starkt 
har Sverige traditionellt drivit en restriktiv alkoholpolitik, men den är på väg att luckras upp 
av trycket från EU-länder med lägre alkoholpriser. Socialstyrelsen befarar att konsekvensen 
blir ökad alkoholkonsumtion, vilket i sin tur innebär fler rattfyllerister (Socialstyrelsen, 2008; 
Vägverket, 2008a).

rAttfyllEri2.2 

Rattonykterhet som brott regleras i Lag om straff för vissa trafikbrott (SFS 1951:649). Enligt 
4 § ska den person som framfört ett motordrivet fordon efter att ha druckit alkohol ”i så stor 
mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blo-
det eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften” dömas till böter eller fängelse i högst sex 
månader. Detsamma gäller för den som har lägre värden, men ändå inte kan framföra fordo-
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net på ett betryggande sätt. Som motordrivet fordon räknas inte bara personbil, lastbil och buss 
utan även moped, motorcykel, snöskoter3 och andra terrängmotorfordon (Vägverket, 2008a).

Enligt lagtexten räknas ett rattfylleribrott som grovt om föraren har en alkoholkoncentra-
tion som uppgår till minst 1,0 promille i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluf-
ten. Gärningen räknas även som grov om framförandet av fordonet innebär en påtaglig fara 
för trafiksäkerheten (SFS 1951:649). Straffsatsen för grovt rattfylleri är fängelse i högst två år. 
Grovt rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge fängelse i högst 
åtta år (Vägverket, 2008a).

Förutom den rättsliga processen utlöser varje rattfylleriincident en körkortsadministrativ pro-
cess som länsstyrelsen ansvarar för. En person som kört rattfull förlorar sitt körkort i upp till 
tolv månader, och vid grovt brott kan körkortet bli indraget i tre år. Många uppfattar dock 
de sociala konsekvenserna som mest förödande eftersom ett förlorat körkort kan innebära 
arbetslöshet och ekonomiska förluster (Vägverket, 2008a).

2007 rapporterades totalt 29 000 rattfylleribrott.4 Forskning visar att en ökning av totalkon-
sumtionen med en liter ren alkohol per person och år skulle medföra ungefär 11 procent fler 
rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en enda procent, 
blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent (Vägverket, 2008a). Det är i samman-
hanget också viktigt att känna till att begreppet ”rattfylleriolycka” inte per automatik innebär 
att en onykter person sitter bakom ratten. Begreppet används också när exempelvis en nykter 
personbilsförare kör på en onykter fotgängare eller cyklist (Lindholm, 2008).

UngdomArs AlkoholvAnor2.3 

Mellan 1996 till 2006 ökade den genomsnittliga årskonsumtionen av alkohol hos varje person 
som är 15 år eller äldre med i genomsnitt 25 procent till över tio liter ren alkohol. Allra mest 
dricker unga vuxna mellan 20 och 24 år: cirka 20 liter ren alkohol/år för män och nästan  
9 liter/år för kvinnor. Bland yngre ungdomar är alkoholkonsumtionen betydligt lägre: 2007 
drack pojkar i årskurs nio motsvarande tre liter och flickorna 2,2 liter ren alkohol (Sjöberg, 
2007; Vägverket, 2008a). I undersökningar med just niondeklassare har Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning noterat en minskning av drickandet mellan åren 2004 och 
2007, men däremot ökar drickandet betydligt när ungdomarna blir några år äldre: 2007 sva-
rade 44 procent av flickorna och 52 procent av pojkarna i gymnasiets andra årskurs att de 
”intensivkonsumerade” alkohol någon gång per månad eller oftare. 2005 var andelen med ris-
kabla alkoholvanor högst i åldrarna 16–29 år (35 procent av männen och 25 procent av kvin-
norna) (Sjöberg, 2007). Det har också blivit allt vanligare att unga, både män och kvinnor, 

3 Snöskoterstatistiken är särskilt dyster: åtta av tio skoterförare som förolyckas är alkoholpåverkade 
(Vägverket, 2008b).

4 18 000 av de 29 000 registrerade rattfylleribrotten berodde på att föraren hade druckit alkohol. I resterande 
11 000 fall var andra droger än alkohol inblandade. Det är med andra ord alla typer av droger som räknas in 
i rattfylleristatistiken (Vägverket, 2008a; Lindholm, 2008).
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vårdas på sjukhus för alkoholförgiftningar och andra akuta tillstånd orsakade av berusnings-
drickande (Socialstyrelsen, 2008).

fArväl lillEbror2.4 

I kursen Medieproduktion B vid Högskolan i Halmstad våren 2008 producerade vi tillsam-
mans med vår studiekamrat Monia Ayed en informations-/dokumentärfilm om rattfylleri. En 
månad efter att kursen avslutats beslutade Vägverket att distribuera filmen som informations-
material i antirattfyllerikampanjen Don’t Drink & Drive.5

Filmen Farväl Lillebror bygger på intervjuer med Peder Andersen och Marie Bergendahl 
som förlorat sina respektive bröder i rattfylleriolyckor. Peder och Marie berättar utförligt och 
innerligt om olyckorna och livet efteråt. Under intervjuerna visas klippbilder på olyckorna, 
tidningsartiklar, sjukhusbilder etcetera. Tittaren får även se när Peder besöker olycksplat-
sen, och vid två tillfällen visas textskyltar med utdrag ur Peders sjukhusjournaler. Ytterligare 
illustrationer är bland annat en EKG-kurva, ett nyhetsinslag från Sveriges Radio och en sol-
uppgång som användes i Maries bror Eriks dödsannons och som Marie har låtit tatuerat in på 
ena skuldran. Filmen innehåller också en dramatisering som dels visar tre drickande ungdo-
mar i en bil som undkommer en poliskontroll, dels festande ungdomar som spelar tv-spel. I 
festsekvensen är snabba bilder från reella trafiksituationer inklippta. I filmens slut återkom-
mer ungdomarna i en sekvens där de är på väg ut från festlägenheten. En av ungdomarna 
håller en bilnyckel i handen. Syftet med dramatiseringen var att bryta av intervjuerna, skapa 
en extra identifikationspunkt samt gestalta en situation som tittaren kan ställa i relation till 
Peders och Maries berättelser.

En ambition under filmproduktionen var att gestalta hur alla – oavsett om man själv kör i 
berusat tillstånd eller endast befinner sig på vägarna som medtrafikant – kan falla offer för 
rattfylleri. Vi ville inte komma med några förmaningar utan i stället inspirera till diskussion 
och reflektion. Vi hade målsättningen att i första hand skapa en film för ungdomar mellan 15 
och 20 år, eftersom det är i den åldern man får börja övningsköra och ta körkort samt köpa 
alkohol, vi vill även att filmen ska väcka tankar kring rattfylleri och dess konsekvenser hos 
äldre personer.

När vi planerade filmens visuella utformning inspirerades vi av tre av Bill Nichols berättar-
former: den reflexiva, den performativa samt den exponerande (Nichols, 2001). Dessa berät-
tar vi mer utförligt om under punkt 3.3. Tack vare en kombination av olika berättarstrategier 
och retoriska grepp lyfta fram känslor och skapa en tredje mening genom kontraster och 

5 Vägverket driver sedan 2003 den långsiktiga nationella kampanjen Don’t Drink & Drive för att skapa enga-
gemang och sprida kunskap om alkohol och bilkörning bland ungdomar och unga vuxna mellan 15 och 24 
år. Huvudsyftet är således, enligt DDD:s hemsida, att ”minska antalet som dödas och skadas i trafikolyckor 
orsakade av unga onyktra förare” (Vägverket, 2008c). Kampanjen erbjuder ett brett material som kommuni-
ceras genom flera olika kanaler, såsom broschyrer, interaktiva installationer, föreläsningar, filmer och webb-
platser. Den röda tråden är ”känsloladdade budskap som talar direkt till hjärtat”.
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motsatser. Genom att låta dessa tre berättelseformer interagera med varandra hoppades vi att 
tittaren skulle påverkas emotionellt och ta till sig innehållet i större utsträckning än exempel-
vis en film med uppradad statistik och fakta.

filmEns hUvUdkArAktärEr2.4.1 

Marie Bergendahl föddes 1982 i Stockholm. I oktober 2001 skulle hennes då 13-årige lillebror 
Erik cykla till innebandyträningen men blev påkörd av en rattfyllerist. Han avled omedelbart 
av sina skador. Efter den tragiska händelsen har Marie och hennes familj bland annat med-
verkat i Lars Lewerths film ”Vi fick låna en ängel”, och Marie är även engagerad i Vägverkets 
antirattfyllerikampanj Don’t Drink and Drive.

Peder Andersen föddes 1977 i Umeå. Efter några studieår i Malmö flyttade Peder tillbaka till 
Umeåtrakten. Han umgicks allt mer med sin fem år yngre lillebror och han blev den bästis 
som Peder alltid längtat efter. Men en natt i maj 2005 då de två bröderna druckit sig berusade 
tog de bilen. Peder tappade kontrollen och kraschade. Hans bror dog omedelbart och Peder 
låg medvetslös i tio dagar. Han dömdes till 1,5 års fängelse för vållande till annans död och 
behandling genom ett tolvstegsprogram. Även Peder har engagerat sig i rattfyllerifrågan. 
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tEori och tidigArE forskning3. 
I detta kapitel diskuterar vi studiens teoretiska referensram och presenterar tidigare forskning. Vi 
förklarar kommunikationsprocessen och receptionsbegreppet, samt visar hur film kan användas för att 
förmedla ett budskap till ungdomar. Vi presenterar även Bill Nichols sex olika dokumentärfilmsformer.

kommUnikAtionsprocEssEn3.1 

En basmodell för människors kontakt med varandra skapades av amerikanerna Shannon och 
Weaver i slutet av 1940-talet (Figur 3.1). Sändaren formar ett budskap som via någon form av 
kommunikationskanal sänds till mottagaren med förhoppningen att generera en effekt (Lars-
son, 2008).

Medium Mottagare

Brus

EffektBudskapSändare

Figur 3.1 Grundmodellen för kommunikation (Larsson, 2008: 48).

Flera forskare ansåg dock att basmodellen var alltför linjär och statisk, och uppgraderade den 
med en rad kontextualiserande faktorer som på olika sätt omformar budskapet och övriga 
komponenter. Larsson (2008: 49) skriver att sändaren bland annat påverkas av ”individuella 
bakgrundsfaktorer, självuppfattning, och hans/hennes sociala omgivning i en grupp eller en 
organisation”. Detsamma gäller för mottagaren, men med tillägget att även hans eller hennes 
roll som medlem i en publik kan påverka tolkningen. Under senare år har allt större vikt lagts 
vid kontextens betydelse, vilket gör det komplicerat att grafiskt sammanfatta en universellt 
giltig kommunikationsmodell. Det så kallade bruset (störningar som påverkar budskapet) 
uppstår alltså numera inte endast i själva kommunikationskanalen, utan i kommunikations-
modellens samtliga delar (Figur 3.2).

Sändare MediumBudskap Mottagare

Individuella,  
sociala och  
organisator- 
iska faktorer

Individuella,  
sociala och  
”publika”  
faktorer

Kontexten

Kodning Avkodning

Brus

Effekt

Feedback

 

Figur 3.2 Basmodellen för kommunikation i sitt kontextuella sammanhang (Larsson, 2008: 49).
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Kommunikationsforskningen fokuserar på två olika modeller: envägs- och tvåvägskommuni-
kation. Envägskommunikation är enkelriktad och sändaren får aldrig kännedom om vilken 
effekt budskapet har haft på mottagaren. Fokus ligger i stället på hur meddelandet kodas och 
avkodas. I tvåvägskommunikation, ett synsätt som växte fram som en kritik av den linjära 
envägskommunikationen, kan sändaren däremot genom feedback avläsa om mottagaren tagit 
emot budskapet eller inte och hur han eller hon i så fall har tolkat det. Från att ha varit en 
passiv mottagare betraktas mediekonsumenten således ur tvåvägskommunikationsperspekti-
vet som en aktiv deltagare. Kommunikationen blir därmed cirkulär och spiralformad i stället 
för linjär; det handlar om en gemensam aktivitet, en interaktion, mellan människor. Kort sagt, 
vid envägskommunikation talar sändaren till en publik och vid tvåvägskommunikation talar 
sändaren med en publik. (Larsson, 2008).

mEdiErs påvErkAn på UngdomAr3.2 

Under de senaste åren har gränserna mellan de traditionella medierna blivit allt suddi-
gare – tv, tidningar, radio och internet utgör i dag ett komplext mediebrus som aldrig tyst-
nar. Nordicoms mediebarometer (Carlsson, 2008) visar att under en genomsnittlig dag 2006 
använde ungdomar mellan 15 och 24 år olika medier i drygt sex timmar. Mest använde denna 
ålderskategori internet och tv, men även dagstidningar och radio hade en hög konsumtions-
frekvens. Vårt medieintag är med andra ord en lika naturlig som oundviklig del av vår var-
dag – inte minst för ungdomar som enligt Castells (2001: 127) använder medier, i synnerhet 
internet, som en ”utvidgning av själva livet” för att i virtuella mötesplatser interagera och 
skapa sociala kontakter.

De norska pedagogikforskarna Evenshaug och Hallen (2001) menar att det finns olika sätt att 
belysa barn- och ungdomars relation till medier. Vissa studier visar att de är passiva, medan 
andra visar att de är aktiva i sin mediekonsumtion. Klart är i alla fall att ungdomars tidigare 
erfarenheter har stor betydelse för hur de avkodar och bearbetar innehållet i en medietext. 
Innehållet bearbetas både individuellt och kollektivt och det är på så sätt budskapet antingen 
förstärks, försvagas eller omformas. 

Även Olle Holmberg beskriver i sin bok ”Ungdom och media” (1994) hur medierna kan 
påverka ungdomar i identitetsskapandet och vilka konsekvenserna kan bli. Han menar att 
mediekulturen erbjuder ett ”mångfasetterat råmaterial” ur vilket ungdomar kan plocka spo-
radiska byggstenar som de sedan anammar, omformar eller förkastar. På så sätt, genom att 
ständigt omdefiniera sin självuppfattning, kan individen skapa en hållbar identitet, separerad 
från föräldrars och andra vuxnas livsstilar. Att gränsen mellan det privata och det offentliga 
har blivit diffusare bidrar till att medierna ger ungdomar insikt i och lärdom om hur man 
hanterar främmande sociala kontexter, något som bidrar till att unga genom medierna kan 
bearbeta tankar och känslor exempelvis kring sexualitet och identitet. Media blir med andra 
ord en arena där ungdomar själva kan konstruera en verklighet, långt bort från vardagslivets 
tvång. Holmberg anser att ju mer beroende ungdomar är av föräldrar och lärare, desto större 
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blir behovet av en personlig medial uttrycksplattform, och just film, menar Holmberg, är ett 
särskilt effektivt verktyg om sändaren har för avsikt att beröra mottagaren på djupet:

Filmen, de rörliga bilderna, når genom åskådarens inlevelse (identifikation) ner i 
djupa skikt av det mänskliga medvetandet. Ju mer inlevelse, desto djupare tränger 
bilderna, musiken, färgerna, innehållet. Ändå – filmen är inte verklighet. /---/ Helt 
uppslukad blir man bara av verkligheten själv. Filmreceptionen lämnar alltid möj-
ligheter för tillbakadragande och för den dubbelhet som kännetecknas av att man 
både är förlorad och kvar i verkligheten. (Holmberg, 1994: 124.)

Holmberg presenterar också fyra läsartyper som mottagaren har möjlighet att inta, i sin 
grund utformade av Lars-Göran Malmgren (1986) i boken ”Den konstiga konsten”. Här åter-
ger vi huvuddragen:

• Läsning som erfarenhet: mottagarens inlevelseförmåga och upplevda erfarenheter påverkar 
läsningen och bidrar till nya insikter.
• Läsning som upplevelse: läsaren identifierar sina levda erfarenheter med texten men håller 
sig distanserad till den.
• Läsning som textanalys: läsaren kopplar bort all känslomässig påverkan och noterar endast 
textens formmässiga framställning.
• Läsning som omedelbar tillgång till verkligheten: tittaren upplever texten som verklig, och 
icke-reella inslag avvisas som felaktiga.

olikA formEr Av dokUmEntärfilm3.3 

Hur publiken tar emot och reflekterar över en film kan bero på samhälleliga, kulturella och 
individuella förhållanden, men också på vilken narrativ form filmen har, det vill säga sam-
mansättningen av bild, ljud och musik (Stoehrel, 1994). Dokumentärfilm kan sägas stå sta-
digt på tre ben: 1) det poetiska (montaget av olika konstruktionsmoment), 2) det retoriska 
(viljan att skapa samhörighet mellan tittarna), och 3) det argumenterande (strävan efter logik 
och trovärdighet) (Nichols, 2001). Det är alltså hur bra dessa tre grundstenar har praktiserats 
under filmproduktionen som avgör om publiken anammar eller förkastar den slutgiltiga tex-
ten (Stoehrel, 1994: 13).

Den amerikanske filmprofessorn Bill Nichols har definierat sex berättarformer som kan 
användas i dokumentärfilm: den observerande, den deltagande, poetiska, reflexiva, expone-
rande och performativa berättarformen. Nichols (2001) menar inte att det är vattentäta skott 
mellan dessa kategorier, utan dokumentärfilmsproducenter brukar mixa formerna för att på 
bästa sätt kunna förmedla det önskade budskapet. Som vi berättade i punkt 2.4 använde vi 
oss under produktionen av Farväl Lillebror av Bill Nichols reflexiva, exponerande och perfor-
mativa berättarformer. Dessa former, samt de tre övriga, förklarar vi kortfattat nedan. 
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Reflexiva formen 
Dokumentärfilmer med reflexiv form strävar efter att berika publiken med kunskap om ett 
visst ämne genom stark realism. Filmmakaren vill att publiken ska se dokumentären för vad 
den är: en konstruktion eller en representation. Den reflexiva formen fokuserar således på hur 
världen presenteras och vad den presenterar.

Exponerade formen 
Den exponerade dokumentärfilmsformen talar direkt till publiken, ofta genom en saklig och 
retorisk ”Gudsröst” som vill visa ”verkligheten” och båda sidor i en konflikt. Klipptekniken 
är främst illustrerande och säger ingenting om den reella verkligheten, men det är just det 
som diskursen om realism handlar om: att vi ska tro det vi ser.

Performativa formen 
Den performativa dokumentärfilmsformen ställer kunskapsfrågan i fokus, alltså hur symbo-
liska koder och tecken kan sättas samman till en berikande helhet. Det är således den subjek-
tiva känslomässiga dimensionen som är viktig, i stället för den faktafyllda konkreta världen.

Observerande formen 
Den observerande formen knyter an till det etnografiska sättet att arbeta. Detta kan definie-
ras som den narrativa expositionen som används för att gestalta något i en civilisation. Målet 
är att överföra antropologisk kunskap till en allmän publik genom arbete på fältet (Stoehrel, 
2005). Den observerande formen kräver att tittaren aktivt själv bedömer vad av filmens inne-
håll som är väsentligt.

Deltagande formen 
I en dokumentärfilm med deltagande form medverkar filmmakaren själv, antingen i bild eller 
med voice-over, för att med personligt engagemang fånga tittarens uppmärksamhet. För att 
lyckas med det är det vanligt att producenten fabricerar situationer för att kunna gestalta 
reaktioner och handlingsmönster, något som har ifrågasatts ur etisk synvinkel.

Poetiska formen 
Den poetiska formen sätter känslorna i centrum och vill genom ett tilltal byggt på estetik 
anslå en viss ton och kommunicera med publiken genom sympati och identifikation. Den 
poetiska formen bryter ofta mot konventionella montagemetoder, exempel genom innovativ 
klippning och ett mångbottnat innehåll där ideologiska budskap kan döljas. 

rEcEption3.4 

När antalet mediekanaler ökade kraftigt under 1970- och 80-talen började allt fler mediefors-
kare betrakta mottagarna, i synnerhet tv-publiken, ur nya perspektiv. Forskarna insåg att 
tittarna inte utgjorde en osynlig komplex massa utan de var en synnerligen viktig del i kom-
munikationskedjan. Snart insåg också produktionsbolagen att kunskapen om hur publiken 
avläste en text kunde användas för att koda andra texter och därmed styra mottagarens upp-
fattningar, tolkningar och handlingar. Därmed omdefinierades tittaren, från medborgare till 
konsument, och kunde kategoriseras för ökad kollektiv identifikation (Ang, 1991).
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Encoding/dEcoding3.4.1 

Den mest tongivande pionjären inom receptionsforskningen var Stuart Hall som utvecklade 
en banbrytande receptionsmodell, kallad encoding/decoding (kodning/avkodning). I grun-
den finns det linjära kommunikationsflödet men i skapandet och förmedlingen av ett bud-
skap adderas en kodning, medvetet eller omedvetet, som formas av sändarens preferenser, 
habitus6 och/eller uppfattning av verkligheten. Efter att budskapet passerat genom mediernas 
slingriga kommunikationskanaler når det fram till mottagaren som tolkar budskapet. Hall 
menar att mottagaren intar någon av följande tre avkodningspositioner: 1) den dominerande, 
vilken innebär att mottagaren till fullo accepterar sändarens avsikt, 2) den förhandlande, där 
mottagaren accepterar vissa delar av innehållet men motsätter sig andra, eller 3) den oppo-
sitionella, där budskapet helt och hållet avvisas. Vilken av dessa avkodningspositioner som 
mottagaren intar styrs av samma faktorer som påverkade sändarens kodning: habitus, prefe-
renser och rådande verklighetsuppfattning. Olika personer kan alltså avkoda ett budskap på 
två skilda sätt beroende på kontext och livssituation, likväl som samma person kan göra olika 
tolkningar av två liknande budskap vid två olika tidpunkter i livet. En text innehåller med 
andra ord aldrig en av sändaren bestämd och fixerad mening, utan snarare en ocean av tolk-
ningsmöjligheter och det är i mötet med publiken som texten får betydelse. Hall (1973: 3) sam-
manfattar: ”Before the message can have an ’effect’ (however defined), or satisfy a ’need’ and 
be put to a ’use’, it must first be perceived as a meaningful discourse and meaningfully de-
coded”.

En annan pionjär inom receptionsforskning var britten David Morley som framgångsrikt till-
lämpade Halls encoding/decoding-modell i praktiken. Vid en studie av publiken till nyhets-
programmet Nationwide 1980 fann han att tittare med olika socioekonomiska bakgrunder 
avkodade texten på olika sätt. De olika avkodningspositionerna kunde delas in efter Halls 
kategorier (dominerande, förhandlande och oppositionell), men det innebar inte, grovt sam-
manfattat, med automatik att alla inom en specifik socioekonomisk grupp avkodade budska-
pet från samma position (Chandler, 1997). Andra studier har visat att genom användning av 
andra begrepp, narrativa eller visuella, som olika socioekonomiska grupper kan identifiera 
sig med, kan sändaren skapa ett budskap som genom en gemensam tolkning knyter samman 
människor och skapar en känsla av tillhörighet. Utifrån detta är det möjligt att studera hur 
ideologiska mönster som exempelvis maskulinitet och femininitet formas.

I vår studie förekommer decoding vid två tillfällen, dels då informanterna avkodar vår film, 
och dels när vi avkodar de data som genereras under fokusgruppsintervjuerna.

6 Habitusbegreppet används för att strukturera och organisera alla de egenskaper, exempelvis ålder, kön, 
klasstillhörighet etcetera, som formar en individs livsvärld och positionerar honom eller henne i det soci-
ala rummet. Habitus är alltså grundstenen till en persons handlingar, attityder och värderingar (Bourdieu, 
1993).
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gEnrEförEställningAr och tolkningAr3.4.2 

Som vi konstaterade i avsnittet om kommunikationsprocessen (punkt 3.1) avkodas sändarens 
förmedlade budskap av mottagaren och det är i ögonblicket då texten möter en publik som 
mening uppstår. Detta möte kan studeras både kvalitativt och kvantitativt, något som Bir-
gitta Höijer, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, slår fast i sin receptionsstu-
die ”Genreföreställningar och tolkningar av berättande i tv”. Det finns dock inte en allmänt 
gällande tolkning för en text – alla mottagare tolkar budskapet med sina högst subjektiva 
glasögon, färgade av sina ”sociokulturella erfarenheter som de finns representerade i hennes 
kognitiva strukturer” (Höijer, 1995: 6). Höijer behandlar i sin studie ”samspelet mellan indi-
vid och kultur, mellan jagidentitet och kulturell identitet, mellan psykologiska och sociala 
nivåer” i förhållande till de tv-program som studeras (Höijer, 1995: 6). Hon undersöker hur ett 
antal grupper med olika sociala skillnader läser och avkodar två tv-serier av olika karaktär: 
Tre Kärlekar med stark Sverigerealism och Falcon Crest som utspelar sig på en amerikansk 
vingård, långt från den svenska kulturen. Hon konstaterade att ”berättandet appellerar till 
olika sidor inom oss och våra sociala roller som samhällsmedborgare”, vilket innebär att sam-
tidigt som en mottagare, i vårt fall någon som ser Farväl Lillebror, har behov av att känna 
identifikation måste det finnas utrymme att skaka av alla sociala plikter och krav och endast 
bli förströdd (Höijer, 1995: 112). Kort sagt är det de underliggande förväntningarna av olika 
genrer om vad texten ska innehålla som styr publikens tolkning: Höijers informanter reage-
rade exempelvis starkt när de upptäckte en rekvisitamiss i Tre Kärlekar, vilket kan ”tolkas 
som att publiken har krav på att ett starkt realism-kontrakt ska hållas” (Höijer, 1995: 104). Det 
motsatta gäller för exempelvis amerikansk populärfiktion som få svenskar kan identifiera sig 
med. Höijer sammanfattar:

/.../ det exceptionella ter sig också så orealistiskt att det inte accepteras av publi-
ken som ens tänkbara förhållningssätt och programmen kan knappast bidra till 
formandet av sociokulturella kunskaper om människor och mänskliga villkor, var-
dagslivets nödvändiga människokännedom. (Höijer, 1995: 105.)

sEmiotik3.4.3 

Från Höijers studie kring genrer och reception är steget inte särskilt långt till den semio-
tiska traditionen som menar att en medietext är uppbyggd av koder som tillsammans skapar 
en mening. Koder är alltid möjliga att tolka på två olika sätt: antingen som det direkt visu-
ella (det beteckande) eller som dess inbyggda associationer (det betecknande). Exempelvis är 
en bild av en EKG-kurva det betecknande medan alla associationer, exempelvis sjukhus och 
olyckor, är det betecknade.

Koder kan kommuniceras enskilt eller kombineras, och det är utifrån sammansättningen av 
koder som en text, exempelvis en film, kan kategoriseras i en viss genre (Selby & Cowdery, 
1995). Kodsammansättningen hjälper tittaren att kategorisera texten, och den hjälper filmpro-
ducenten att under produktionsarbetet välja de berättarkonventioner som av tradition är ved-
ertagna för respektive genre (Fiske, 1987). Men eftersom symboler kan avkodas på olika sätt 
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beroende på mottagarens habitus är det viktigt att producenten noggrant i texten bygger in 
de koder som tilltalar den önskade målgruppen (Selby & Cowdery, 1995).

I en film kan vi se konstruerandet av koderna på två sätt: mise-en-scène (iscensättning och 
rekvisita) och det filmtekniska (kameravinkel, bildsnitt och komposition) (Selby & Cowdery, 
1995). På samma sätt kan ljud i en film tillföra koder, känslor och rytm som inte kan gestaltas 
visuellt. Ljud och bild måste med andra ord samverka för att skapa en filmisk, audiovisuell 
helhet. Chion (1994) hävdar dock att ljudet oftare är ett effektivare verktyg än bilden för att 
påverka mottagaren undermedvetet:

The consequence for film is that sound, much more than the image, can become 
an insidious means of affective and semantic manipulation. On one hand, sound 
works on us directly, physiologically (breathing noises in a film can directly affect 
our own respiration). On the other, sound has an influence on perception: through 
the phenomenon of added value, it interprets the meaning of the image, and makes 
us see in the image what we would not otherwise see, or would see differently. 
(Chion, 1994: 34.)

tidigArE forskning3.5 

Antalet studier av informations- och/eller dokumentärfilmer om rattfylleri är starkt begrän-
sat, men kandidatuppsatsen ”Länge Leve Livet” (Mattsson Wedholm & Thilén, 2008) är ett 
exempel. Författarna ville bland annat genom fokusgruppsintervjuer med Lars Lewerths film 
Länge Leve Livet i fokus undersöka ungdomars attityder till alkohol i trafiken samt hur ung-
domar vill ha information kring rattfylleri förmedlad. Resultatet visade att filmen Länge Leve 
Livet berörde de flesta informanter och förstärkte deras negativa inställning till rattfylleri. 
Informanterna ansåg också att ämnet är viktigt att diskutera vidare.

Det finns också ett antal studier som avhandlar alkohol i trafiken ur andra infallsvinklar och 
som kan vara värda att nämna i det här sammanhanget. I två magisteruppsatser, ”Rattfylleri: 
varför kör alkoholister rattfulla?” (Lindahl, 2006) och ”Rattfylleri – en intervjustudie med per-
soner som kört bil under påverkan av alkohol” (Svalin, 2006), söker författarna svar på vilka 
bakomliggande faktorer som får en människa att sätta sig bakom ratten med alkohol i krop-
pen, samt hur rattfyllerister mår efter att de har kört påverkade. Lindahls (2006) forskningsre-
sultat visade att informanterna inte reflekterade särskilt mycket över sitt eget beteende, men 
de medgav att de kände avtrubbning av omdömet när de var onyktra. Flera uppgav att de 
fortsatte att köra bil i onyktert tillstånd eftersom de inte hade åkt fast vid tidigare tillfällen. 
Svalin (2006) kunde bevisa att de kriminologiska teorierna om neutralisationstekniker och 
stämplingsteorin kunde användas för att förklara rattfylleri, men att även andra individuella 
faktorer spelade in.
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mEtodologi, mEtod  4. 
och tillvägAgångssätt
Detta kapitel inleder vi med att presentera studiens övergripande metodologi och vårt vetenskapliga 
förhållningssätt. Därefter förklarar vi hur fokusgrupper kan användas för att generera ett kvalitativt 
forskningsresultat och hur vi tillämpade metoden i praktiken. 

mEtodologi4.1 

hErmEnEUtik4.1.1 

Hermeneutik betyder tolkningslära och fungerade till en början som riktlinje för hur munkar 
och präster skulle tolka Bibeln för att på bästa sätt synliggöra Guds ord. Under senare tid har 
hermeneutiken dock utvecklats till en profan forskningstradition: läran om tolkning och för-
ståelse i allmänhet, det vill säga tolkning av såväl texter som symboler, handlingar och sam-
hälleliga fenomen. Den hermeneutiska traditionen är intresserad av hur världen tolkas, inte av 
hur världen är. Ett hermeneutiskt synsätt kan ge förståelse för en grupp individers livsvärld, 
och det kan klargöra varför en individ handlar på ett visst sätt i en viss situation (Hartman, 
1998). Hermeneutiken används också ofta vid forskning av kommunikationsprocessen ur 
mottagarens synvinkel (Gripsrud, 2002).

Hermeneutiken menar att en mening, innebörd, hos en enskild företeelse ”endast kan förstås 
om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & Sköldberg, 2008: 193). Detta innebär att 
tolkningen av en individs livsvärld formas utifrån hans eller hennes handlande i kombination 
med betraktarens förförståelse och habitus. Den nya kunskapen formar en ny helhetsuppfatt-
ning som nästa gång är utgångspunkt för tolkningen, och så fortsätter det om och om igen, i 
en hermeneutisk cirkel. Hartman (1998) menar att denna cirkulära process leder till ökad för-
ståelse för en annan individ, men han påpekar samtidigt att vi aldrig kan uppnå fullkomlig 
förståelse eftersom vi aldrig kan lägga vår egen uppfattning av världen åt sidan.

Enligt professorerna Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) behöver en forskare både den 
objektiverande och den aletiska hermeneutiken för att fullfölja en undersökning. Den objek-
tiverande hermeneutikens förståelse kan liknas vid en spiral: forskningen inleds vid en 
utgångspunkt och går sedan vidare, antingen uppåt (vilket generar nya insikter) eller nedåt 
(vilket bidrar med ökat djup) i spiralen. Den aletiska hermeneutikens tolkning kännetecknas 
av den starka strävan efter att avslöjande det fördolda, något som kan uppnås genom en cir-
kulär rörelse mellan individens förförståelse och förståelse. Både den objektiverande och ale-
tiska hermeneutiken framhåller intuitionens7 betydelse, och för att uppnå bästa forskningsre-
sultat bör därför den objektiverande och den aletiska traditionen kombineras. 

7 Med intuition menar Alvesson och Sköldberg (2008) ett slags känslomässigt reflekterande, skilt från förnuftet 
och den mer medvetna kunskapsformen.
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vEtEnskApligt förhållningssätt 4.1.2 

I studien använder vi abduktion som vetenskapligt förhållningssätt. I praktiken betyder det 
att vi låter teoretiska förkunskaper och resultatet från den empiriska undersökningen spela 
med och mot varandra och generera nya kunskaper. Det abduktiva förhållningssättet passar 
särskilt bra i vår studie eftersom vi inte har ambitionen att påvisa en objektiv sanning utan 
endast blottlägga tendenser som besvarar våra frågeställningar och påvisar allmänna möns-
ter, inom vårt valda studiefält (Alvesson & Sköldberg, 2008).

kvAlitAtiv forskning4.1.3 

Att definiera kvalitativ forskning är problematiskt eftersom olika forskare använder begrep-
pet på olika sätt. Dessutom finns traditionellt en oskarp gräns mellan vad som är kvalitativ 
respektive kvantitativ metod. Patrik Aspers (2007: 11) gör dock en generaliserande definition 
och menar att etnografisk forskning innebär att ”forskaren skapar en förklaring som uttrycks 
genom teori som är grundad i meningen hos aktörerna som studeras”. Kvalitativ forskning 
handlar alltså om att söka ny kunskap genom att studera människor – informanter – på ett 
eller annat sätt, ett arbete som kan blottlägga värderingar, vanor och förhållanden som tidi-
gare varit förgivettagna i en bestämd kontext, men som genom forskarens reflexivitet kan 
generera ny kunskap och värdefulla insikter (Kvale, 1997). Ibland kan det räcka med inter-
vjuer, enskilda eller i grupp, för att utföra kvalitativ forskning, men för att, som Aspers (2007: 
30) skriver, ”förstå en värld, de handlingar och den meningsstruktur som delas av aktörerna i 
den /.../ räcker det inte med att hon stipulerar vad individerna tycker, känner och gör”. I stäl-
let krävs vanligtvis någon form av interaktion eller dold observation på fältet.  

vår förförståElsE4.1.4 

Att spinna vidare på vårens praktiska filmproduktionsarbete låg nära till hands eftersom vi 
redan under produktionsprocessen planerade att göra en receptionsstudie för att undersöka 
hur ungdomar från vår tänkta målgrupp tolkade filmens budskap. Ambitionen var att vi, 
innan filmen blev klar, skulle ha visat den för en provpublik för att blottlägga eventuella bris-
ter i form och innehåll. Tidsbristen medförde dock att vi inte hann göra någon publikunder-
sökning, och därför valde vi att nu i vår kandidatuppsats återuppta tråden från där vi slutade.

Rapporten ”Öppna för gränser” sammanställd av Barnombudsmannen (2005) visar att barn 
och ungas attityder till alkohol, tobak och narkotika till stor del påverkas av rådande eller 
tidigare familjeförhållanden. Exempelvis visar statistik att ungdomar med föräldrar som bju-
der på exempelvis ett glas vin eller en öl tenderar att dricka mer även utanför hemmet:

Föräldrarna överför attityder, förväntningar och normer kring alkohol och nar-
kotika till sina barn. Familjens påverkan tenderar att minska i tonåren genom att 
kompisarna blir mer betydelsefulla som förebilder. Men familjen har fortfarande 
stor betydelse senare under uppväxten, även om den unga personen då inte direkt 
låter sig påverkas av föräldrarna. (Barnombudsmannen, 2005: 71.)
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Men det är dock inte endast familjeförhållanden som påverkar ungas alkoholvanor – vari-
abler som exempelvis kön, etnicitet, utbildning, politisk tillhörighet och inkomst kan också 
användas för att påvisa skillnader i alkoholkonsumtion (Hübner, 2001). Med andra ord har 
varje person en högst individuell relation till alkohol, som i vårt fall avspeglas i informanteras 
tolkning av Farväl Lillebror. Det hade följaktligen varit intressant att i studien använda sig av 
heterogena grupper (exempelvis skillnader i bostadsort; landsbygd kontra stad) för att blott-
lägga eventuella habituskopplade receptionsskillnader, något som troligen hade genererat ett 
annorlunda resultat. Tyvärr var detta inte genomförbart på grund av resursbegränsningen.

Medievetenskapsprofessor Jostein Gripsrud (2002) skriver att den grundläggande identite-
ten formas under barndomens socialiseringsprocess och då knyts starka band till individer 
av samma kön. Detta är dock inte alls något beständigt utan varje människa omformar sin 
identitet och sina värderingar under hela livet. Holmberg (1994) för ett intressant resonemang 
kring mediekonsumentens identifikation med de personer som förekommer i texten. Identi-
fikationen kan i vissa fall bygga på så kallad bristande likhet, det vill säga att tittaren identi-
fierar sig med någon fiktiv person ”därför att denna person har egenskaper han själv saknar 
men gärna skulle vilja ha” (Holmberg, 1994: 113). Men identifikation kan också bygga på – och 
det är det här synsättet som är intressant i vår studie – att tittaren känner likhet med perso-
nerna i den fiktiva världen. Med anledning av detta ska det bli intressant att se om tjejerna 
lättare identifierar sig med Marie, och killarna med Peder eller om det är andra habitusva-
riabler som gör att någon av intervjupersonerna i filmen upplevs som mer intressant än den 
andra.

mEtod 4.2 

För att samla in det empiriska materialet använde vi oss av en sedan länge brukad metod 
för att erhålla ny kunskap: samtalet. Genom århundradena har den enkla dialogen utmejs-
lats till dagens kvalitativa forskningsintervjuer; en metod som sociologer och antropologer 
ofta använder för att få tolkningsbara kunskaper om en för honom/henne främmande värld 
(Kvale, 1997). Eftersom ”en känsligt genomförd intervju som bevarar närheten till den inter-
vjuades livsvärld kan ge kunskaper som sedan kan utnyttjas till att förbättra människors situ-
ation” känns metoden relevant och lämplig för vår studie (Kvale, 1997: 18).

Vi valde att göra datainsamlingen genom intervjuer i grupp, och i de följande punkterna 
4.2.1–4.3.5 redogör vi mer utförligt för fokusgruppsintervjuer som forskningsmetod samt de 
problem som kan uppstå. 

fokUsgrUppEr4.2.1 

Att samla ett antal personer till diskussion kring ett givet ämne är en av de bästa kvalita-
tiva forskningsmetoderna, menar kommunikationsforskaren Victoria Wibeck (2000). Att stu-
dera vad gruppdeltagarna, informanterna, säger och hur de säger det kan dels resultera i 
kunskaper om åsikter, attityder, tankar och uppfattningar, och dels åskådliggöra den sociala 
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interaktionen, det vill säga hur ”kunskap och idéer utvecklas och används i en viss kulturell 
kontext” (Wibeck, 2000: 20). Fokusgrupper kan också användas före och/eller efter en kvanti-
tativ undersökning, antingen i form av en förstudie som ger underlag till en enkätundersök-
ning, eller för att ge kompletterande djup åt ett enkätundersökningsresultat (Wibeck, 2000). 
Vi valde att inte använda oss av kvantitativ metod eftersom den i huvudsak söker generali-
serbara mönster, till skillnad från kvalitativa metoder som på ett djupare plan vill ta reda på 
varför en informant tycker eller handlar på ett visst sätt (Schröder m.fl., 2003). Dessutom finns 
det flera praktiska fördelar med kvalitativa intervjuer, exempelvis direktkontakt med infor-
manterna, hög svarsfrekvens och möjlighet att åstadkomma en fri diskussion med förhopp-
ningsvis spontana svar (Wibeck, 2000).

Det finns två faktorer som är viktiga att beakta vid en fokusgruppsession: intrapersonella 
(informanternas personlighetsdrag) och interpersonella (hur informanterna påverkar var-
andra genom exempelvis förväntningar). Wibeck (2000: 51) anser också att det en fördel att 
använda sig av homogena grupper eftersom ”människor som har gemensamma erfarenhe-
ter och intresseområden är mer villiga att dela åsikter med varandra och lämna ut personlig 
information”. Resultatet blir i bästa fall en intim diskussion med samförstånd mellan delta-
garna.

Ett bra sätt att starta en diskussion eller inspirera till nya infallsvinklar är att använda sig av 
någon form av så kallat stimulusmaterial. Aspers (2007: 146, 147) menar att bilder, tidningar 
eller, som i vårt fall, en film kan ”framkalla eller underlätta ett samtal mellan forskaren och 
den intervjuade” eller ”konkretisera en frågeställning […] och generera ett delvis annorlunda 
svar”.

Eftersom studiens syfte bland annat är att undersöka hur våra informanter resonerar i grupp 
valde vi bort individuella intervjuer. Enskilda samtal hade dock varit ett bra komplement till 
fokusgruppsintervjuerna, eftersom de möjligen hade genererat ett annorlunda material.

gEnErAlisErbArhEt4.2.2 

Vid kvalitativ forskning genom fokusgruppsintervjuer är det viktigt att komma ihåg att resul-
tatet från ett litet antal informanter sällan kan användas för att dra slutsatser om större grup-
per/populationer.8 För att generera ett resultat krävs ofta i stället en större kvantitativ under-
sökning, exempelvis en enkätundersökning, som kan påvisa att de konstaterade sambanden 
inte har uppkommit av en slump. Men ingen regel utan undantag: resultatet från kvalitativa 
studier kan, i ett kunskapsrealistiskt perspektiv, placeras i en större, domänenhetlig9  kontext 
och därmed påvisa underliggande mönster och tendenser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi 

8 Detta går stick i stäv med den tidiga positivistiska samhällsvetenskapen som hade som mål att likt naturve-
tenskapligt orienterad psykologi att skapa ”lagar för det mänskliga beteendet som kunde generaliseras gene-
rellt” (Kvale, 1997: 209). Humanistiskt inriktade skolor har senare betonat varje människas unikhet.

9 Med domän menar Alvesson & Sköldberg (2008: 53) ”den mängd empiriska företeelser som teorin maximalt 
kan gälla”, det vill säga i vårt fall ungdomar i gymnasiets årskurs ett.
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är väl medvetna om svårigheterna kring generalisering, och vill därför understryka att vi i 
denna studie inte har ambitionen att generera ett resultat som kan appliceras på gymnasie-
ungdomar eller informationsfilmer om rattonykterhet generellt. Vi undersöker alltså endast 
hur våra 15 informanter tolkar och resonerar kring filmen Farväl Lillebror.

tillvägAgångssätt4.3 

UrvAl och kortfAttAd prEsEntAtion Av informAntErnA4.3.1 

Under studiens planeringsarbete noterade vi i flera andra fokusgruppsbaserade studier att 
informantrekryteringen är en process med många fallgropar som kan orsaka lägre kvalitet 
(reliabilitet) på det vetenskapliga resultatet. Exempelvis kan det vara svårt att väcka engage-
mang hos skolpersonal eller få elever att ställa upp över huvud taget. För att förebygga lik-
nande problem kontaktade vi lärare eller representanter ur elevrådet i stället för att tillfråga 
rektorn. Dessutom hade vi inte resurser att använda oss av alternativa rekryteringsmetoder 
som annars kan vara fruktbara, exempelvis att utgå från existerande listor eller att annonsera 
efter informanter (Wibeck, 2000).

Anledningen till att vi valde just ungdomar från gymnasiets första årskurs var att de är på väg 
att ta steget in i vuxenvärlden: de får börja övningsköra och snart ta körkort och köpa alkohol. 
På grund av tidsbegränsningen använder vi inte social status, intressen och andra egenskaper. 
Larsson (2008) menar att det kan vara ett problem att bortse från sådana variabler eftersom det 
förvandlar informanterna till en alltför bred och ospecificerad grupp, i vårt fall ”gymnasieele-
ver i årskurs ett”, men eftersom vi inte har för avsikt att generalisera resultatet ser vi inte detta 
som ett problem.

Fokusgrupperna bestod inte av redan existerande kompisgäng, utan informanterna valdes 
slumpmässigt ut av respektive lärare – men det finns både för- och nackdelar med en sådan 
indelning. Wibeck (2000: 52) påpekar att existerande grupper redan är en ”väl fungerande 
social enhet” vilket skapar förutsättningar för ett mer naturligt samtal, och inte kräver någon 
tid för att ”bryta isen”. Vi hade dock turen att de klasskompisar som ingick i våra fokusgrup-
per hade god sammanhållning och kände sig avslappnade i varandras sällskap. Vi valde 
att låta våra fokusgrupper vara homogena eftersom, som vi nämnde under punkt 4.2.1, en 
sådan indelning i många intervjusituationer skapar intimitet och samförstånd och underlät-
tar utbytet av information, något som är en stor fördel i en studie med ett känsligt ämne i 
fokus (Wibeck, 2000). Samtliga informanter gick i gymnasiets första årskurs och var således 
i samma ålder. Endast en av informanterna var ett år äldre än de övriga. Två av killarna och 
två av tjejerna hade gått den introducerande teorikursen på körskola. De tre första fokus-
gruppsintervjuerna genomförde vi på en friskola och den fjärde på en kommunal skola. Inför 
studien kontaktade vi ett flertal gymnasieskolor i Halmstad, men det var endast dessa två 
som hade intresse att medverka i studien. Vi tror dock inte urvalet av skolor har någon bety-
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delse för resultatet i vår studie, eftersom, vilket vi förklarar ovan under punkt 4.1.4, vi inte har 
för avsikt att jämföra specifika habitusvariabler.

intErvjUErnA – prAktiskt gEnomförAndE 4.3.2 

I så stor uträckning som möjligt följde vi Wibecks (2000) råd om hur fokusgrupper bör 
genomföras praktiskt. Hon skriver att ”den fysiska omgivningen är av betydelse för hur fokus-
gruppssessionen avlöper” (Wibeck, 2000: 31, kursivering i original), och därför var vi på plats 
i god tid innan intervjuerna för att förbereda och placera bord och stolar på ett lämpligt sätt. 
Forskning har visat att små rum skapar en trygg känsla och runda bord där alla kan ha ögon-
kontakt generellt genererar en bättre diskussion. Även Kvale (1997: 121) påpekar vikten av att 
informanterna känner sig bekväma i situationen: ”ju spontanare intervjuproceduren är, desto 
större blir sannolikheten att man erhåller spontana, livliga och oväntade svar från intervju-
personens sida”. Detta var naturligtvis något vi eftersträvade, även om vi hade en intervju-
guide i beredskap i fall diskussionen skulle avta. Ambitionen var således att fokusgrupps-
sessionerna till så stor del som möjligt skulle vara tematiskt öppna, i kombination med den 
semistrukturerade intervjumetoden. Detta är en särskilt användbar kombination eftersom 
den ger möjlighet till både fråga-svardialog och en mer avdramatiserad samtalslik intervju 
kring ett givet tema där forskaren har möjlighet att låta informanterna styra samtalet (Schrö-
der m.fl., 2003). Aspers (2007) rekommenderar också att forskaren ska ge sig själv möjligheten 
att växla mellan strukturer, antingen vid en enskild intervju eller vid flera olika intervjutill-
fällen. Det var dock svårt att tillämpa detta i praktiken eftersom det inte uppstod någon riktig 
diskussion i våra grupper. Därför blev samtliga intervjuer tyvärr mer eller mindre semistruk-
turerade: moderatorn ställde en öppen fråga från intervjuguiden, varpå det talades kring 
ämnet till dess att nästa fråga ställdes.

Eftersom våra informanter är gymnasieelever och vi inte har någon utomstående finansiär 
hade vi inga möjligheter att ersätta fokusgruppsdeltagarna. Däremot bjöd vi på fika, vilket 
verkar ha bidragit till den avslappnade stämningen. Inför sista fokusgruppssessionen stötte vi 
på patrull då en av våra informanter blivit sjuk, men på grund av tidsbegränsningen genom-
förde vi intervjun med endast tre informanter – trots Wibecks (2000) rekommendation om att 
en fokusgrupp ska bestå av fyra till sex informanter. Eftersom vi inte har kunnat identifiera 
några skillnader i denna intervju jämfört med de övriga tror vi inte att informantbortfallet 
nämnvärt påverkat kvaliteten på studiens resultat.

forskArEns roll4.3.3 

Förutom alla praktiska fallgropar kring fokusgruppsintervjuer måste forskaren vara medve-
ten om att rollen som moderator innebär en svår balansgång. Han eller hon kan – medvetet 
eller omedvetet – styra diskussionen på så sätt att ”moderatorns eller forskargruppens före-
ställningar och förförståelse fortplantas till gruppmedlemmarna” (Wibeck, 2000: 45), men 
samtidigt måste moderatorn kunna styra samtalet bort från ämnen som är irrelevanta för 
forskarfrågan. Både Widerberg (2002) och Wibeck (2000) förespråkar en så liten inblandning 
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av moderatorn som möjligt eftersom det då är möjligt att studera om informanterna natur-
ligt rör sig kring de ämnen/forskningsfrågor som är intressanta för studien, men om dessa 
inte kommer upp måste moderatorn introducera dem. Dessa överväganden kan inte planeras 
i förväg utan kräver att moderatorn är vänlig, lugn och lyhörd och lägger fokus på informan-
ternas uttalanden i stället för på sin intervjuguide. I vår studie delade vi upp moderatorrollen: 
Thomas ledde intervjuerna med killarna och Maria höll i intervjusessionerna med tjejgrup-
perna. Wibeck (2000) påpekar att moderatorns personliga egenskaper kan påverka det empi-
riska materialet och genom att vi båda var intervjuledare riskerade vi visserligen att få ett dif-
ferentierat empiriskt material. Vi ansåg dock att fördelarna med en avslappnad stämning som 
vi förmodade att homogena grupper, moderatorn inkluderad, skulle generera vägde tyngre.

bEArbEtning och AnAlys Av dAtA4.3.4 

För att försäkra oss om att ha ett kvalitativt material inför transkriberingen och senare resul-
tatanalysen spelade vi in samtliga fokusgruppsintervjuer. Dessutom förde vi minnesanteck-
ningar för att underlätta transkriberingsarbetet.10 Under transkriberingsarbetet följde vi den 
andra av de tre transkriptionsnivåerna som Linell presenterar i boken ”Transkription av tal” 
och samtal (1994, i Wibeck, 2000), vilken innebär att vi skrev ut intervjuerna ordagrant, inklu-
sive omtagningar, felstarter och längre pauser.11 Vi ansåg inte talstyrka, talhastighet och lik-
nande hade betydelse för vår studie. Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter varje 
intervju vilket bidrog till ökad reliabilitet. Därefter genomförde vi vad Aspers (2007) kallar 
för en öppen kodning, det vill säga att vi gick igenom informanternas repliker rad för rad 
och kategoriserade dem i teman som bestämts utifrån vår frågeställning och informanternas 
svar. Fördelen med öppen kodning, menar Aspers, är att forskaren samtidigt har möjlighet 
att reflektera över och tolka materialet ur nya synvinklar. Slutligen klippte vi isär alla repliker 
och sorterade dem under respektive kategori.

EtiskA AspEktEr4.3.5 

Det finns en mängd etiska aspekter och överväganden att ta hänsyn till när fokusgruppsin-
tervjuer används som datainsamlingsmetod. Kvale (1997) konstaterar att det inte finns några 
givna lösningar på de etiska frågorna, utan det krävs att forskaren har fingertoppskänsla och 
kan bedöma en situation från fall till fall. Vi har dock strävat efter att uppfylla de riktlinjer 
för god forskningssed som Vetenskapsrådet (2002) har formulerat. De fyra grundreglerna är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, och i det 
följande redogör vi kort för de tre första12 av dessa regler samt hur vi har tillämpat dem i stu-
dien.

10 Vi valde att inte spela in intervjuerna på video, trots att en videoinspelning ofta tillför en extra dimension 
till analysen i form av informanternas kroppsspråk och blickar. Enligt Kvale (1997) är videoinspelningar 
dock mycket tidskrävande att analysera och därför valde vi oss att begränsa oss till ljudupptagning och 
anteckningar.

11 I resultatavsnittet har vi korrigerat talspråk, exempelvis sånt  sådant, å  och, nåt  något.
12 Den fjärde grundregeln, nyttjandekravet, innebär att uppgifter om deltagarna i fokusgrupperna inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Detta är inte relevant för 
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Informationskravet 
Informationskravet innebär att informanterna ska få kännedom om syftet med studien och att 
de ska upplysas om att deras medverkan är frivillig. Deltagarna i fokusgrupp 4 träffade vi en 
vecka innan intervjusessionen, och då berättade vi om studiens syfte och informanterna hade 
möjlighet att ställa frågor. Grupp 1, 2 och 3 hade vi tyvärr ingen möjlighet att träffa innan 
intervjutillfällena, men i stället inledde vi dessa intervjuer med att förklara syfte och betona 
frivilligheten. Detta kommunicerades också i det missivbrev som föräldrarna till samtliga 
informanter i förväg fick läsa och underteckna.

Informerat samtycke 
Enligt Vetenskapsrådet bör samtycke inhämtas från målsman om deltagarna i studien är 
under 15 år. Alla informanter i våra fokusgrupper var över 15 år, men eftersom studien berör 
ett känsligt ämne valde vi ändå att tillfråga målsmån för alla deltagare. Samtyckesfrågan kan 
ibland vara mycket problematisk, exempelvis då forskningssituationen kräver samtycke mel-
lan anställd och överordnad (Kvale, 1997).

Konfidentialitetskravet 
Att informanternas identitet skyddas är särskilt viktigt i vår studie eftersom den i grunden 
kretsar kring om en brottslig handling, och naturligtvis får informanterna inte drabbas av 
några konsekvenser av vad som sägs under intervjun. Därför är det endast vi som författare 
som får ta del av inspelningarna och anteckningarna från intervjuerna.

I rapporten anger vi endast kön och fokusgrupp som referenser vid ett citerat uttalande. 
Ålder och andra egenskap är överflödiga eftersom samtliga informanter går i gymnasiets för-
sta årskurs. Det finns dock ett problem som är omöjligt att komma bort från vid fokusgrupps-
intervjuer: de övriga gruppmedlemmarna vet vad de andra har sagt och kan sprida det 
vidare. Vi upplyste om detta dilemma innan varje fokusgruppssession inleddes, och samtliga 
uppgav att de var införstådda med problemet (Kvale, 1997; Wibeck, 2000).

vår studie och därför för vi ingen vidare diskussion kring den (Vetenskapsrådet, 2002).
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rEsUltAt och AnAlys5. 
I detta kapitel presenterar vi resultatet från våra fokusgruppsintervjuer. Vi har delat in informanternas 
uttalanden i två huvudkategorier, reception och distribution. Parallellt som vi presenterar resultatet 
analyserar vi det med utgångspunkt i våra teoretiska referensramar.

•	Fokusgrupp	1: 4 killar
•	Fokusgrupp	2: 4 killar
•	Fokusgrupp	3: 4 tjejer
•	Fokusgrupp	4:	3 tjejer

rEcEption5.1 

”filmEn vAr ögonöppnAndE” 5.1.1 

Alla fyra fokusgrupperna använde relativt liknande adjektiv när de beskrev och talade om 
filmen Farväl Lillebror som helhet. Orden ”hemsk”, ”viktig” och ”skrämmande” återkom flera 
gånger i alla fyra fokusgrupperna (exempelvis: ”Just att ha dödat sin bror, det är nog det hem‑
skaste” [kille i fokusgrupp 1]), men både killarna och tjejerna sade även att de tyckte att filmen 
var ”gripande” och ”sevärd”, bland annat eftersom ”man blir ju lite uppläxad på vad konsekven‑
serna kan bli om man dricker och så” (kille i fokusgrupp 1). Ingen informant avvisade filmen, 
varken dess form eller innehåll. Killarna angav ofta konkreta detaljer ur handlingen när de 
talade om filmen, medan tjejerna i större utsträckning menade att filmen var ”uppvaknande” 
och ”ögonöppnande” eftersom de tyckte att den gav en heltäckande bild av rattfylleri som sam-
hällsproblem. ”Den visar ju allt från fest till olycka”, konstaterade en tjej i fokusgrupp 3. En tjej i 
fokusgrupp  
4 tyckte att filmen var tydlig i sitt budskap jämfört med andra informationsfilmer: ”De info‑ 
filmer jag har sett är om droger. Visst alkohol är en drog kanske och man vet väl att det inte bra att 
dricka, men det har inte framgått lika tydligt som det gör i den här filmen.”

En kille i fokusgrupp 1 tyckte att sekvensen då Marie berättar om sin lillebror Erik som en 
duktig innebandyspelare var överflödig och inte passade in i filmen som helhet. En annan 
kille i samma grupp tyckte dock motsatsen, att den sekvensen innehöll ”någonting nytt bortom 
budskapet”: ”De snackade hela tiden om rattfylla och då kan det vara bra att komma bort från det och 
sen komma in i det igen. /---/ Så man inte tröttar ut hjärnan liksom.” För en tjej i fokusgrupp 3 
hjälpte innebandysekvensen henne att känna igen sig: ”tänk om någon i min träning hade dött”.

Exemplen ovan visar hur en text på olika sätt får sin mening i mötet med publiken och hur 
mottagarnas habitus påverkar tolkningen och reaktionen. Vissa informanter accepterade 
till fullo sändarens avsikt medan andra intog en mellanposition och endast delvis anam-
made sändarens budskap, och i vårt fall var det ingen informant som helt förkastade filmen 
och dess budskap (Hall, 1973; Stoehrel, 1994). Vilken position som mottagaren intar styrs helt 
och hållet av vilken grad han eller hon kan leva sig in i textens budskap och innehåll. Vår 
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undersökning styrker alltså Holmbergs (1994: 111) definition av reception som ”en rörelse mel-
lan position och inlevelse, där rörelsemönstret bestäms av den position som är dominerande”. 

Både killarna och tjejerna reagerade på bilderna från Peders sjukhusvistelse. En tjej i fokus-
grupp 4 förklarade att hon ”har så svårt för sådana sjukhusbilder [eftersom] det träffar en så starkt” 
medan en kille i fokusgrupp 2 reflekterade mer kring skadornas fysiska effekter: ”han kom‑
mer lida av ärr och sådant”. En kille i fokusgrupp 1 uttryckte sig liknande: ”han låg så där väck 
liksom, som om han hade krigat”. Andra enskilda bilder som två tjejer i fokusgrupp 4 reagerade 
på var ett fotografi från olycksplatsen (”Jag tyckte jag såg lite blod där i bilen på flaskan”) och när 
Peder satt på olycksplatsen och höll i den vindpinade nallen. Detta exemplifierar hur icke-
verbala komponenter i en film kan kommunicera ett budskap och slå an tittarens känslor och 
framkalla associationer (det betecknande) genom koder och budskap som ligger gömda i det 
fysiska (det beteckande) tecknet (Selby & Cowdery, 1995).

Det var endast tjejer som resonerade kring filmens ljud. En tjej i fokusgrupp 4 påpekade att 
”man tänker inte så mycket på ljud när man ser filmen, [och därför är det] svårt att komma ihåg i efter‑
hand”. Två andra tjejer i samma grupp konstaterade att ”ljudet förstärker ju alltid bilden” och att 
filmen inte hade ”berört lika mycket om det hade varit hårdrock i bakgrunden”. Detta är precis vad 
Michel Chion (1994) anger som det vanligaste syftet för musik i film: att förstärka den käns-
lomässiga stämningen i en enskild scen eller sätta en övergripande atmosfär för hela filmen. 
Endast en informant, en tjej i fokusgrupp 3, lade märke till ett enskilt effektljud i filmen: 
”EKG-ljuden, de hatar jag. [De gör att] det känns så verkligt, på allvar”; ett exempel på hur en enkel 
grafisk bild och diegetiskt ljud tillsammans kan skapa en tredje mening hos mottagaren.

Informanter i samtliga fokusgrupper utom i grupp 1 lade märke till informationsskylten som 
visas allra sist i filmen, efter eftertexterna, och som upplyser om att 30 personer omkom till 
följd av alkohol i trafiken under de 15 veckor som arbetet med filmen pågick: ”tänk vad många 
man ser egentligen fastän man inte tänker på det” (tjej i fokusgrupp 3). Flera av informanterna rea-
gerade också på var att det var så många, 15 00013, som kör fulla varje dag i Sverige. 

”mAn lyssnAr jU på bådA” 5.1.2 

Både Peder Andersens och Maries Bergendahls historier väckte starka känslor och åsikter 
hos informanter i samtliga fokusgrupper. Särskilt killarna framhöll att det var bra att både en 
gärningsman och en indirekt drabbad medverkade eftersom filmen därmed skildrade proble-
met ur två olika infallsvinklar. Flera informanter tyckte således att Marie och Peders historier 
kompletterade varandra: ”det var ju två olika händelser, man lyssnar ju på båda. Den ena var inte 
mer intressant än den andra” (kille i fokusgrupp 2). Denna form att berätta en historia kan här-
ledas Bill Nichols (2001) exponerande dokumentärfilmsform som används av filmmakare som 
objektivt vill visa två sidor av en konflikt. Tre av de fyra killarna i fokusgrupp 1 blandade 

13 Olika källor anger olika siffror för hur många rattfyllerister som befinner sig på vägarna runt om i Sverige 
varje dag. Vi har valt att hålla oss till Vägverkets (2008a) siffra, 15 000, även om Marie Bergendahl använder 
siffran 16 000 i filmen Farväl Lillebror.
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ihop Peders och Maries historier och hade svårt att förstå att filmen handlade om två helt 
olika olyckor. Detta problem uppstod inte i någon av de övriga grupperna. 

Det var stora skillnader mellan hur informanterna identifierade sig med Peder respektive  
Marie. Det var flera killar och tjejer som sade att Maries berättelse tilltalade dem mer, bland 
annat eftersom Erik var oskyldig (”han skulle ju bara cykla till träningen” [tjej i fokusgrupp 3]) 
och eftersom ingen av informanterna hade körkort kände de mer distans till Peders historia. 
En tjej i fokusgrupp 4 kunde lättare relatera Maries historia till sin vardag, och därför tyckte 
hon att den var mer intressant: ”det kunde lika gärna ha varit mitt kusinbarn det handlade om ... och 
då tänker man ju till”. En kille i fokusgrupp 2 förklarade att han tilltalades mer av Maries histo-
ria eftersom de var jämngamla, men flera av killarna tyckte annars att det var mest intressant 
att lyssna på Peder eftersom han var en gärningsman. En tjej i fokusgrupp 3 påpekade dock 
svårigheten att ”välja sida” eftersom hon såg aspekter i båda historierna som tilltalade henne. 

Informanter i samtliga fokusgrupper reagerade på flera detaljer i Peders och Maries berät-
telser. Exempelvis kom två tjejer i fokusgrupp 3 ihåg att Peder berättade att det inte fanns 
några bromsspår på olycksplatsen. Av det drog de slutsatsen att hans reaktionsförmåga var så 
gott som obefintlig på grund av onykterheten. En av tjejerna jämförde det med när hon själv 
övningskör och uppgav att hon ”reagerar fort som attans när det händer något”. 

Informanter i samtliga fokusgrupper uppgav att de kände sympati och empati för både  
Peder och Marie, och att de kunde förstå hur det är att förlora någon närstående. Samtidigt 
sade både killar och tjejer att de hade svårt att sätta sig in i Peders och Maries livssituation. 
Tjejerna i fokusgrupp 4 tyckte att det var särskilt svårt att referera till Peders historia efter-
som de inte visste om de skulle tycka synd om honom eller inte. En tjej påpekade att både 
Peder och hans bror hade varit fulla och att Peder därmed inte ska ta på sig hela skulden för 
olyckan. Informanter i samtliga fokusgrupper var dock överens om att det i första hand är det 
rättsliga efterspelet som avskräcker, utan att få leva med skulden resten av livet: ”Han [Peder] 
måste ju må jättedåligt” (tjej i fokusgrupp 4). 

Både killar och tjejer diskuterade kring förlåtelse och svårigheten med att efter olyckan kunna 
njuta av livet: ”Alla gör misstag /.../ men jag vet inte om jag hade förlåtit någon som hade kört över 
min bror” (kille i fokusgrupp 1). En av tjejerna i fokusgrupp 3 sade att förlåtelseprocessen tro-
ligtvis inte hade varit lika komplicerad ”om han [Peder] inte hade varit påverkad”.

Birgitta Höijer (1995) skriver i sin receptionsstudie om genrer att det är först när mottagaren 
berörs på det emotionella planet som receptionen kan ses som lyckad. För en filmskapare gäl-
ler det alltså att bygga in koder och referenser som kan attrahera så många tittare som möj-
ligt. För att nå det målet använde vi oss i stor utsträckning av Nichols (2001) performativa  
dokumentärfilmsform som genom ett mångbottnat och känsloladdat innehåll inbjuder till  
eftertanke och självreflektion hos tittaren.
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”dEt är jU så dEt går till nästAn vArjE hElg”5.1.3 

Både killarna och tjejerna tilltalades av den dramatiserade sekvensen i Farväl Lillebror och 
framhävde den starka realismen, något som visar att vår användning av Nichols (2001) reflex-
iva dokumentärfilmsform var lyckosam. En kille i fokusgrupp 2 kände igen sig: ”det är ju 
så det går till nästan varje helg ju, det kändes som om det var på riktigt”. En annan kille i samma 
fokusgrupp sade att ”man kan väl tänka sig att det är så, att grupptrycket påverkar”, apropå att 
bilföraren börjar dricka efter att hon sett de två killarna i baksätet göra det. Med andra ord 
avläste informanterna dessa sekvenser enligt två av Malmgrens fyra läsartyper: ”läsning som 
upplevelse” och ”läsning som omedelbar tillgång till verkligheten” (Malmgren, 1986, i Holm-
berg, 1994: 85 f). Både killarna och tjejerna kände igen sig i sekvenserna, och om någon detalj 
hade bedömt som orealistisk hade dramatiseringen troligtvis avvisats som falska eller felak-
tiga (Holmberg, 1994).

Den dramatiserade sekvensen då ungdomarna i bilen undkommer en poliskontroll väckte 
särskild diskussion. En tjej i fokusgrupp 4 tyckte att de var ”idioter” och en annan informant 
i samma grupp förstod ”inte varför de fortsätter, [det är bara] polisen de har respekt för och inte alla 
andra människor i trafiken”. En kille i fokusgrupp 1 konstaterade att om de hade stoppats av 
polisen ”hade det ju aldrig hänt”. En annan informant i samma grupp var inne på samma linje: 
”alltså de lärde sig ju inte av det misstaget de gjorde där utan bara körde på som om ingenting hade 
hänt ... lite oansvarigt när man inte tänker på konsekvenserna”. Sammantaget kan man konstatera 
att våra informanter tolkade dramatiseringen som iscensatt men med stark realism och flera 
paralleller till sin egen vardag (Höijer, 1995). 

Filmens dramatiserade epilog, då en festdeltagare är på väg ut från lägenheten och viftar med 
en bilnyckel, har ett öppet slut och väckte därför mycket diskussion kring vad som egentligen 
hände:

Klarar de att köra fulla dit [till festen], då tänker de väl säkert att de klarar det hem 
också. /.../ Det är precis som om någonting måste hända innan man lär sig. Man 
lär sig av sina misstag, men det är inte alltid man behöver göra misstaget innan 
man lär sig.  
 (Kille i fokusgrupp 1.)

Vissa tjejer trodde att övriga festdeltagarna lyckades att hindra de som ville köra i väg, medan 
den samlade åsikten hos killarna respektive tjejerna i fokusgrupp 2 och 3 var den motsatta: 
att festdeltagarna åkte i väg. Tre tjejer i fokusgrupp 3 var överens om att de själva hade tagit 
hand om bilnycklarna om de hamnat i en liknande situation, medan den fjärde påpekade att 
det ofta är svårt att säga nej i berusat tillstånd, men underströk att hon ”hade absolut inte hop‑
pat in där själv”.

I samtliga fokusgrupper kom även tv-spelet som spelas i festdramatiseringen på tal. Både 
en kille i fokusgrupp 2 och en tjej i fokusgrupp 4 tyckte att det var bra att bilder från bilspe-
let hade blandats med verkliga trafikbilder – det fick dem att fundera över den ibland oklara 
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gränsen mellan verklighet och fiktion. En tjej i fokusgrupp 3 undrade retoriskt: ”om man inte 
klarar att spela bilspel hur ska man klara av att köra i verkligheten?”. En kille i fokusgrupp 2 note-
rade att ungdomarna skrattade när bilen kraschade ner för ett stup ”och sen visades hur det blir i 
verkligheten och då kanske det inte är blir lika roligt”.

distribUtion 5.2 

”bildErnA träffAr mEr än när någon bArA bErättAr” 5.2.1 

Både killarna och tjejerna var överens om att filmen Farväl Lillebror har en form och ett till-
tal som lämpar sig bäst för ungdomar mellan 16 och 18 år (”det är ju då man börjar dricka och 
övningsköra” [tjej i fokusgrupp 3]), eller för de som nyligen fått körkort eftersom filmen då kan 
bli ”en varning” (kille i fokusgrupp 2). En av tjejerna i fokusgrupp 3 tyckte att ”det är viktigt 
att se den i denna ålder innan man hinner komma ut på vägarna på riktigt”, medan en kille i fokus-
grupp 1 ansåg att filmen även passar 15-åringar eftersom ”de använder ju moppe”. En kille  
i fokusgrupp 2 tyckte också att filmen borde tilltala en vuxen publik. 

Informanter i samtliga fokusgrupper ansåg att film är en bra kanal för att sprida ett budskap 
kring ett allvarligt ämne eftersom filmmediet genom sin kombination av bild och ljud möj-
liggör närkontakt med de drabbade: ”det är alltid bättre när man möter personer som varit med om 
det” (tjej i fokusgrupp 4) och ”bilderna träffar mer än när någon berättar” (tjej i fokusgrupp 3). 
Detta är precis vad Olle Holmberg (1994) menar: att film är ett effektivt verktyg för att beröra 
mottagaren på djupet. Rörliga bilder ger tittaren inlevelse, och ju mer inlevelse tittaren har 
desto starkare inverkan har bilderna, ljudet och innehållet. Holmberg skriver också att medi-
erna utgör en kanal för unga att bearbeta tankar och känslor, något som en kille i fokusgrupp 
2 bekräftade:

De visade och förklarade händelserna hur de hade gått till och sådant. Alltså man 
tog till sig, hade någon bara sagt ”min lillebror har blivit påkörd” hade man ju inte 
tyckt att det hade varit så mycket då. Men nu när hon berättar så om allt som hade 
hänt och gick in på hur han var tar man det till sig mer.

En kille i fokusgrupp 1 uttryckte sin uppskattning över att vi kom till hans skola och visade 
filmen, och en annan kille i fokusgrupp 2 sade att det är bra att visa filmer om rattfylleri 
eftersom ”rattfylleriolyckorna inte kommer att ta slut, och då får de [filmerna] oss att tänka till”. Ytter-
ligare informanter tyckte att Farväl Lillebror skulle passa att visa i skolan eller på körskolan 
eftersom undervisningssituationer ger möjlighet till diskussion. En kille i fokusgrupp 2 fram-
höll vikten av att diskutera i grupp eftersom han menade att han annars ”inte ägnat lika lång 
tid åt att prata om det”. ”Nu analyserar vi ju mer”, konstaterade en tjej i fokusgrupp 4. Två tjejer  
i fokusgrupp 3 sade också att filmen och den efterföljande diskussionen väckte deras intresse 
för filmens huvudkaraktärer i så stor utsträckning att de aktivt skulle kunna tänka sig att 
söka upp mer information: ”kanske lite hur de gått vidare och sådant”. Flera informanter uppgav 
att de skulle vilja se filmen Farväl Lillebror en gång till, vid ett senare tillfälle. En annan tjej 
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i fokusgrupp 3 skulle vilja se om avsnittet när Marie berättar om olyckan eftersom ”det är just 
det som berör”. En av tjejerna i fokusgrupp 4 skulle vilja veta mer om hur Peder resonerade när 
han satte sig i bilen och om han ens reflekterade över att han druckit och om hur han ser på 
rattfyllerister i dag. En av killarna i fokusgrupp 1 ville veta mer om hur Peder och Marie kla-
rade av att gå vidare: ”helt plötsligt kan det ju hända mig”. 

Diskussion om mediers innehåll är onekligen en viktig del för den fortsatta bearbetningen, 
oavsett om det är i skolan, bland vänner eller inom familjen. Evenshaug och Hallen (2001) 
understryker att det är i det sociala samspelet med andra som intrycken från medierna antin-
gen blir förstärkta, försvagade eller omformade. Det är denna gemensamma aktivitet som 
genererar en spiralformad kommunikationsprocess vilken bidrar till djupare insikt och för-
ståelse (Larsson, 2008). 

”rAttfyllEri är något som intE drAbbAr En själv”5.2.2 

Det visade sig vara stor skillnad mellan informanternas förkunskaper om rattfylleri. En tjej  
i fokusgrupp 3 sade att hon inte visste speciellt mycket, endast att ”det är folk som dricker och 
dör [till följd av alkohol i trafiken]”. Hon utgjorde dock ett undantag för så gott som alla infor-
manter uppgav att de genom olika kanaler hade fått kunskaper om alkoholens påverkan och 
rattfylleriets konsekvenser. Som kunskapskällor exemplifierades körskolor och tidningsartik-
lar: ”det går ju nästan inte en hel dag utan att det står sådana här artiklar [om rattfylleri] i tidningen” 
(kille i fokusgrupp 1). Fyra informanter, en i varje fokusgrupp, hade gått teorikurs på kör-
skola, och samtliga hade där blivit berörda av uppgiften att lika ofta som man möter en taxi-
bil möter man en rattfyllerist, statistiskt sett. En allmän inställning var dock att rattfylleri är 
något som ”inte drabbar en själv” (tjej i fokusgrupp 3). Endast en informant, en tjej i fokusgrupp 
4, uppgav att hon själv hade åkt med på moppe med en alkoholpåverkad förare: 

Jo, jag kommer ihåg en gång att jag åkt med en som kört moppe ... alltså det var 
ingen lång runda, jättekort, men jag ångrar mig så mycket, jag var så himla nervös 
och försökte nästan hoppa av i farten. Så tänkte jag att det här ska jag aldrig göra 
om. /---/ Jag sa till honom [föraren] att han inte skulle köra, men då tyckte han att 
jag var fånig.

Flera informanter, både killar och tjejer, uppgav att de hade kompisar som hade åkt med eller 
kört själva i berusat tillstånd, och två informanter, båda tjejer, skulle vilja visa Farväl Lillebror 
för dem:

Jag har en kompis som kör moppe från fest till fest och jag blir så arg på henne för 
att hon gör det. Jag skulle verkligen vilja visa den här filmen för jag tror att hon 
hade tänkt annorlunda efter det. För hon vet att man inte får göra så men det är 
bara att hon inte fattat hur farligt det är.  
 (Tjej i fokusgrupp 4.)
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Jag har kompisar som åker med, men det har aldrig hänt något. De har aldrig 
varit så fulla, kanske druckit en öl. Jag har sagt till och de säger att det inte är 
långt. /---/ Det är nyttigt att se den här filmen. Jag tror nog att han hade backat ur, 
annars vore det konstigt.  
 (Tjej i fokusgrupp 3.)

Gemensamt för både killarna och tjejerna var att Farväl Lillebror fick dem att associera till 
andra olyckor som inträffat i deras närhet. Holmberg (1994: 113) kallar detta för projektion, 
vilket innebär att mottagaren ”projicerar /.../ sin egen situation på fiktionen och ser sina egna 
problem och erfarenheter gestaltade i den fiktiva världen”. Genom projektionen kan motta-
garens upplevda erfarenheter, värderingar och attityder ”återupplivas och återuppladdas så 
att de kan bearbetas på nytt”. Detta är sannolikt en bidragande orsak till att flertalet infor-
manter omprövade sitt riskmedvetande efter att de sett filmen Farväl Lillebror. Informanter-
nas olycksberättelser framstod som intressanta för övriga informanter i respektive grupp och 
genererade ytterligare diskussion: 

Där känner jag igen lite det här med Peder, jag är rädd att det ska hända mina kom-
pisar. Tänk att leva så efter ... tänk att ha det så ... Därför är det bra med filmen 
för då avskräcker det många från att göra det. Jag hade aldrig gjort det ändå, men 
andra människor. Man vet ju inte hur man handlar.  
 (Tjej i fokusgrupp 4.)

Vägverkets (2008b) statistik visar att det finns attitydskillnader mellan könen när det gäller 
rattonykterhet. Exempelvis är det vanligare att killar själva kör berusade, medan tjejer oftare 
sitter i passagerarsätet. I vår studie var det endast tjejerna i fokusgrupp 4 som förde könsför-
delningen bland rattfyllerister på tal. En tjej sade att: ”det spelar nog ingen roll, det är nog lika 
mycket, men just moppar då tror jag det är flest killar /.../ [på grund av] det här med grupptrycket”. En 
kille i fokusgrupp 1 noterade att det är vanligt att berusade personer förlorar omdömet och 
kanske begår handlingar som de inte skulle gjort i nyktert tillstånd. En annan kille i samma 
fokusgrupp ansåg att ”det är ju typ regel nummer ett när man dricker att inte köra någonting ju”. 

”bUdskApEt kommEr Alltid Att vArA kvAr”5.2.3 

Den allmänna inställningen bland informanterna var initialt, som vi konstaterat ovan, att 
rattfylleri bara är något som drabbar andra, men efter att de sett filmen Farväl Lillebror finns 
tendenser på en omvänd inställning, både bland killarna och bland tjejerna: ”är man själv ute 
en fredag så vet man att man själv kan bli den som blir påkörd. /.../ Det kan ju hända när som helst, det 
är en rätt äcklig tanke” (kille i fokusgrupp 2). En tjej i fokusgrupp 4 var inne på samma linje: 
”det kan ju faktiskt hända mig, vi går ju trottoaren varje dag”. Som Larsson (2008) skriver krävs det 
att filmens budskap är trovärdigt och att mediekanalen, i det här fallet en film, passar in  
i mottagarens sociala kontext för att den önskade effekten ska uppnås. Även om påverkan 
och/eller effekt är svår att fastslå i en studie av denna omfattning tyder mycket på att filmen 
Farväl Lillebror verkar ha gjort ett betydande avtryck i informanternas riskmedvetande och 
förstärkt deras negativa syn på rattfylleri som brott. En kille i fokusgrupp 1 klargjorde att han 
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kanske inte kommer att komma ihåg själva filmen (”namnen och just de personerna [i filmen]”) 
men budskapet kommer ”alltid att vara kvar”.
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diskUssion och slUtsAts6. 
I detta avslutande kapitel knyter vi samman teori, metod och empiri och placerar studiens resultat i en 
större kontext för att kunna dra slutsatser. Vi avslutar med att ge förslag till fortsatt forskning.

Farväl Lillebror berörde våra informanter känslomässigt och väckte diskussion i samtliga 
fokusgrupper, både kring filmens form, innehåll och budskap. Filmen blev med andra ord ett 
kraftigt band som knöt ihop ungdomarna och resulterade i vidare reflektion genom en kol-
lektiv bearbetning. Sammantaget har vi genom att visa filmen och arrangera efterföljande 
gruppintervjuer lyckats att ”frambringa en livfull mellanmänsklig dynamik och demonstrera 
det sociala samspel som leder fram till intervjuuttalandena” (Kvale, 1997: 263, kursivering i 
original). Mestadels var det individuella egenskaper som påverkade hur filmen mottogs och 
avkodades: många av informanterna kopplade Peders och Maries historier till sina egna sys-
kon eller andra unga närstående, något som understryker vikten av att mottagarna av en 
text måste kunna relatera innehåll och budskap till sin egen verklighet. Om vi inte på grund 
av resursbristen hade varit tvungna att avgränsa oss utan i stället hade kunnat fokusera på 
enskilda eller flera habitusvariabler hos informanterna hade studien troligen genererat ett 
annorlunda resultat. Som vi nämnde under punkt 4.1.4 formas nämligen ungdomaras vär-
deringar och attityder av familjeförhållanden, etnicitet, utbildning och politisk tillhörighet 
(Hübner, 2001), och genom att analysera det empiriska materialet med utgångspunkt i dessa 
variabler kan forskaren nå djupare kunskap, exempelvis kring receptionen av en film. Med-
vetenhet om informanternas habitus kan nämligen användas som utgångspunkt för formule-
ring av intervjufrågor, vilket i sin tur kan skapa diskussion (och senare analys) ur nya, annor-
lunda infallsvinklar (Kvale, 1997). 

Studien slog hål på vårt antagande att tjejer i större utsträckning identifierar sig med tjejer 
och tvärtom, men det fanns dock en intressant receptionsskillnad som går att anknyta till 
informanternas könstillhörighet: killarna angav oftare konkreta detaljer ur handlingen när 
de talade om filmen, medan tjejerna i större utsträckning tyckte att den gav en heltäckande 
bild av rattfylleri som samhällsproblem och att den var ”uppvaknande” och ”ögonöppnande”. 
Tjejerna verkade också ha påverkats mer emotionellt av exempelvis bilderna från Peders sjuk-
husvistelse, medan killarna såg mer till hans fysiska skador. Det kan här vara värt att dis-
kutera vad Birgitta Höijer (1995) konstaterar i sin receptionsstudie om genrer: att det är först 
när mottagaren berörs på det emotionella planet som receptionen kan ses som lyckad. Enligt 
denna syn skulle tjejernas mer djuplodande uttalanden vara mer ”lyckade” ur receptionssyn-
punkt än killarnas till synes mer ytliga påpekanden. Detta är något som bör ifrågasättas: mel-
lan raderna i forskningsresultatet utläser vi nämligen att killarna visst berördes emotionellt, 
och med utgångspunkt i Evenshaugs och Hallens (2001) resonemang är det inte överraskande 
att de inte visade sina känslor öppet. Av djupt rotade kulturella traditioner har könsrollerna 
nämligen olika inneboende egenskaper: kvinnor förväntas vara mer emotionellt sensitiva och 
relationsorienterade och män mer oberoende och självsäkra. Senare forskning har dock visat 
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att könsrollerna är betydligt mer komplexa än så, men de klassiska könsskillnaderna kan vara 
en liten del av förklaringen till killarnas slutenhet.

Sammantaget bekräftade resultatet att våra informanter, ungdomar i gymnasiets första års-
kurs, var en mycket lämplig målgrupp för filmen eftersom de är på väg att ta steget in i vux-
envärlden med bilkörning och alkoholförtäring. Något som också styrker detta är att två 
informanter ville visa filmen för sina jämnåriga vänner eftersom de trodde att filmen skulle 
påverka dem också. Flera informanter, både killar och tjejer, påpekade dock att filmen även 
skulle passa att visa både en äldre och yngre publik.

Flera killar uppfattade inte att filmen handlade om två olika historier. De trodde alltså att 
Marie och Peder var syskon och att Erik var deras lillebror. Denna sammanblandning var 
unik för en specifik fokusgrupp och kan eventuellt härledas till att olika störningsmoment 
utanför vår kontroll rubbade koncentrationen under filmvisningen. Därför vill vi understryka 
vikten av lugn och ro, både under filmvisningen och under den efterföljande diskussionen.

Två killar trodde inte att de skulle ha pratat med någon annan om filmen om inte en diskus-
sion hade följt filmvisningen, och just därför är Vägverkets dvd-distribution en optimal kom-
munikationskanal. Lärare i skolor och på körskolor kan därmed utifrån ett tillhörande hand-
ledningsmaterial styra visningen och uppmana till diskussion. Resultatet visade att flera av 
informanterna hade fått merparten av sin förförståelse kring rattfylleri genom körskolornas 
teorikurser, och den informationen hade också etsat sig fast i deras medvetande (exempelvis 
att lika ofta som man möter en taxibil möter man en rattfyllerist, statistiskt sett). Detta indike-
rar att särskilt körskolor är ett bra forum för diskussion och informationsspridning, och där-
för ser vi det som mycket positivt att Farväl Lillebror förhoppningsvis kommer att användas 
på trafikskolor runt om i landet. Vår rekommendation är diskussion i smågrupper likt våra 
fokusgrupper eftersom de främjar inflytande och samhörighet – i större grupper är det större 
risk att någon (medvetet eller omedvetet) hamnar utanför diskussionen. I exempelvis helklass 
får sällan alla komma till tals (Wibeck, 2000). Att samtalet leds av en diskussionsledare är 
också att rekommendera eftersom flera informanter, främst killar, uppgav att det annars kan 
vara svårt att diskutera öppet och ärligt.

Något som väckte diskussion var då Marie Bergendahl berättade om att hennes lillebror Erik 
var en duktig innebandyspelare. Vissa informanter avvisade sekvensen och ansåg att den var 
onödig för filmen som helhet medan den hjälpte andra i sina identifikationsprocesser. I en 
diskussionssituation tycker vi dock att meningsskiljaktigheter är bättre än inga reaktioner alls 
eftersom delade åsikter hos deltagarna i ett samtal sätter snurr på kommunikationsspiralen, 
vilket genererar nya kunskaper och främjar ytterligare interaktion mellan samtalsdeltagarna 
(och i förlängningen även mellan vänner och familjemedlemmar), något som förhoppningsvis 
leder till ömsesidig förståelse (Evenshaug & Hallen, 2001; Larsson, 2008). Samma interaktions-
modell gällde för tolkningen av och förståelsen för dramatiseringen. Så gott som samtliga 
informanter greppade dramatiseringens huvudbudskap och övergripande historia, men de 
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noterade i stor utsträckning olika detaljer. Vad detta berodde på kan vara intressant att fors-
kare vidare kring, men den snabba klipptekniken kan ha varit bidragande. När dramatise-
ringens innehåll ventilerades under den efterföljande diskussionen fanns det stora skillnader 
i vilka och hur många detaljer som informanterna hade lagt märke till. Ungdomarna projice-
rar sina egna värderingar, erfarenheter och attityder på filmen så att innehållet kan bearbe-
tas på nytt (Holmberg, 1994). Vi ser de delade meningarna som mycket fördelaktigt, eftersom 
informanterna genom interaktion kompletterade historien och skapade en kollektiv helhet. 
Detta förutsätter dock en diskussion kring innehållet efter filmvisningen.

Dramatiseringen med bilresan och festen uppfyller på det stora hela vårt tänkta syfte: att 
komplettera intervjuerna och gestalta en reell situation som kan sättas i relation med Peders 
och Maries historier. Därmed kan vi konstatera att kombinationen mellan olika berättarstrate-
gier är särskilt effektiv i informationsfilmer eftersom det öppnar upp för olika tolkningar och 
analysingångar. Med Höijers (1995) begrepp kan vi säga att informanterna tolkade dramati-
seringen som iscensatt men med stark realism och paralleller till sin egen vardag. Detta visar 
även hur vårt sätt att kombinera tre av Nichols (2001) berättarstrategier för dokumentärfilms-
produktion: den reflexiva, den exponerande och den performativa formen. Vi eftersträvade så 
stark realism som möjligt för att inte tappa möjligheten till identifikation hos mottagaren, och 
sannolikt bidrog detta till det positiva mottagandet av dramatiseringen. I praktiken innebar 
detta att vi ordnade en riktig fest för skådespelarna14 med alkoholhaltiga drycker, just efter-
som vi antog att spelad berusning skulle genomskådas och därmed avvisas av tittaren. En 
stor del av arbetet utfördes dock i redigeringsrummet då lösryckta ögonblicksbilder från fes-
ten och tv-spelet sattes samman med verkliga trafikbilder och skapade en berikande helhet. 
Genom mise-en-scène (iscensättning och rekvisita) och de mer filmtekniska koderna (kamera-
vinkel, bildsnitt och komposition) lyckades vi förmedla en önskad trovärdighet (Selby & Cow-
dery, 1995).

Under produktionen av filmen valde vi att förkasta de insprängda faktaskyltarna som vi pla-
nerade initialt eftersom vi antog, med utgångspunkt i oss själva, att för många statistikupp-
gifter kan verka avtrubbande och resultera i ett avvisande mottagande och minskad effekt/
påverkan. Studien visar dock att filmproducenter ändå bör beakta styrkan hos och noga över-
väga användningen av rena faktauppgifter. Informanterna i våra fokusgrupper mindes näm-
ligen exempelvis både att det är 15 000 personer som kör berusade dagligen, samt att runt 30 
personer omkom till följd av alkohol i trafiken under de 15 veckor som vi arbetade med fil-
men. Om möjligheten funnits hade det varit intressant att göra en jämförande studie med 
en alternativ version av filmen med mer statistikuppgifter kring rattfylleri för att exempel-
vis utröna om det är mängden fakta som avgör om mottagaren lägger uppgifterna på min-
net eller inte. Kanske kan det vara så att två statistikuppgifter förmedlade genom skyltar är 
lagom för att undvika sammanblandning och avtrubbning.

14 Samtliga skådespelare var över 20 år.
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Till skillnad från att det var många informanter som lade märke till enskilda bilder, både i 
intervjudelen och i den dramatiserade sekvensen, var det endast en tjej som i efterhand kom 
ihåg ett specifikt ljud: pipet från EKG-maskinen. Detta är intressant med tanke på att vi i 
redigeringsrummet jobbade särskilt mycket med filmens ljudbild; särskilt den dramatiserade 
sekvensen innehåller exempelvis många ljud som endast har för syfte att förstärka bilden. 
Däremot var det flera av informanterna som underströk vikten av ett bra filmljud eftersom 
det förstärker helhetsintrycket, helt enligt Michel Chions (1994) tankegångar. Därför ser vi det 
som positivt att informanterna inte lade märke till enskilda ljud utan endast markerade att fil-
men inte hade haft samma stämning utan ljudbilden.

Larsson (2008) menar att repetition är en förutsättning för lyckad effekt och flera av informan-
terna skulle kunna tänka sig att se om filmen, eller någon annan liknande film vid ett senare 
tillfälle. Han menar dock att ett personligt möte ger bäst effekt, vilket innebär att vi troligen 
gjort ett stort avtryck genom filmen eftersom vi mött ungdomarna öga mot öga samt i en 
miljö där de känner sig bekväma. Ett flertal av informanterna uttryckte sin rädsla kring att 
rattfylleri skulle kunna drabba dem själva eller någon närstående, och att flera av dem kunde 
associera till andra liknande olyckor tycker vi visar att de fått nya insikter efter att ha sett fil-
men.

Studien var särskilt intressant och givande eftersom det är vi själva som producerat filmen – 
men samtidigt medförde denna relation en komplicerad subjektiv resultattolkningsprocess. 
Vi har dock gjort vårt yttersta för att koppla bort våra ”filmmakar-ögon” och se objektivt på 
resultatet. En förmodad problematik var att våra informanter skulle utröna att det var vi som 
producerat filmen och då möjligen undvika kritiska uttalanden. Men genom att vid intervju-
tillfällena inte särskilt påpeka att det var vi som stod bakom filmen, hoppades vi att diskus-
sionen skulle löpa mer fritt. Sammantaget har fokusgruppskonversationerna mellan oss som 
sändare och informanterna som mottagare genererat ovärderlig feedback som bidragit till 
ökad förståelse för filmen som text; kunskap som förhoppningsvis kan vara användbar för 
andra filmmakare. Klart är i alla fall att film är en lämplig kommunikationskanal för att för-
medla information med ett underliggande budskap om ett samhällsproblem. Kombinatio-
nen bild och ljud gjorde det möjligt att beröra ungdomarna på djupet. Som Holmberg (1994) 
menar ger denna kombination tittaren inlevelse, och ju mer inlevelse tittaren har desto större 
effekt får innehållet. I en studie av denna storlek är det dock svårt att säkerställa påverkan, 
men mycket tyder på att visningen av filmen framkallat självinsikt och reflektion hos de 15 
gymnasieungdomarna, och i bästa fall har vi ökat deras mod att våga säga nej och därmed 
hindrat ett antal presumtiva rattfyllerister – och förhoppningsvis gäller detsamma för alla 
andra ungdomar som ser filmen framöver. 
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fortsAtt forskning6.1 

Eftersom vägen till vetenskaplig kunskap är en komplex process har metoden kritiserats för 
att bland annat vara subjektiv och snedvriden – men motargumenten är lika starka. Kvale 
(1997) menar till och med att kritiken kan användas för att bevisa kraften hos kvalitativ inter-
vjuforskning. Klart är i alla fall att forskarens sätt att angripa sitt studieområde påverkar slut-
resultatet, och därför vill vi avsluta denna studie med att ge förslag till hur fortsatt forskning 
kan utformas.

Om vi inte hade varit tids- och resursbegränsade hade det varit intressant att kombinera 
gruppintervjuerna med enskilda samtal för att generera ett bredare analysmaterial. Schröder 
m.fl. (2003: 153) skriver nämligen att informanter i en fokusgrupp ofta anpassar sina åsikter 
efter varandra för att uppnå samstämmighet och harmoni, ”group interviews are equally cha-
racterized by being consensus machines”, något som i våra fokusgrupper yttrade sig genom 
många medhållande ”mmm”. Det hade därför varit fruktbart att utifrån resultatet i denna 
kvalitativa undersökning göra en mer omfattande kvantitativ enkätundersökning för att 
kunna generera ett mer generaliserbart material.

Eftersom flera av gymnasieungdomarna tyckte att filmen skulle passa både yngre och äldre 
personer skulle det även vara intressant att genomföra fokusgruppsintervjuer med infor-
manter i andra åldersgrupper. Det hade också troligen varit givande att göra en jämförande 
studie mellan ungdomar som sett Farväl Lillebror och ungdomar som inte sett filmen för att 
undersöka eventuella skillnader i deras resonemang kring alkohol i trafiken. På liknande sätt 
skulle det i en framtida studie med en informations-/dokumentärfilm i fokus vara fruktbart 
att inkludera intervjuer före filmvisningen. På så sätt skulle eventuella skillnader i förkunska-
per och attityder kunna blottläggas. Intervjuer både före och efter filmvisningen skulle också 
kunna utröna hur den aktuella filmen befäster eller försvagar informanteras inställning till 
det aktuella ämnet (Wibeck, 2000).

Slutligen hade det varit intressant att återupprepa samtliga fokusgruppssessioner med våra 
informanter efter en tid för att utröna om filmvisningen hade någon långsiktig effekt, vilket 
ju är huvudsyftet med filmen liksom alla andra informationskomponenter i kampanjer som 
exempelvis Don’t Drink and Drive. 
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bilAgA 1: schEmAtisk  
bEskrivning Av fArväl lillEbror
Visuella angivelser inom [hakparenteser].

00:00

Prolog. [Snabb svartvit slowmotionbild på en hand som tar ett par bilnycklar. En EKG-kurva 
korsar skärmen horisontellt och tonar över i en bild på en väg med bilar. Klipp med Peder 
Andersen bakifrån som tittar på denna väg.]

Peder (endast röst): ”För just den delen av mig själv, den hatar jag över allt annat och just det här 
hatet jag kan känna mot rattfyllot som körde ihjäl min lillebror och som skadade mig. Det är mycket  
... det är mycket hat.”

[EKG-kurva tonar över till ny vältrafikerad väg. Klipp med Marie Bergendahl som sitter vid 
en strandkant.]

Marie (endast röst): ”Det är 16 000 som kör fulla varje dag i Sverige, och alla de 16 000 begår ju exakt 
samma brott som han som dödade min lillebror. Det är bara det att de har tur.”

00:40

[Titel: Farväl Lillebror, två olyckor – två livsöden.]

[Textskyltar med två sammanfattade beskrivningar av Peders och Maries historier: Peder 
körde full en natt i maj 2005. Han kraschade, och hans lillebror som satt bredvid dog omedel-
bart. Peder vill att hans bror ska hållas anonym. I oktober 2001 skulle Maries 13-årige lillebror 
Erik som vanligt cykla till innebandyträningen. Men han kom aldrig fram.]

01:09

Dramatisering – bilresa. [En bil startar och tittaren får se hur två killar i baksätet dricker 
alkohol, likaså tjejen som sitter bakom ratten. Bilstereon spelar hög festmusik och stämningen 
är på topp. Plötsligt ser de blåljus och hör sirener från en polisbil. Ungdomarna blir nervösa, 
men polisen verkar inte uppmärksamma dem och de kör vidare.]

Kille i bil: ”Åh, jävlar vad nära!”

[Musiken höjs och ungdomarna festar vidare i bilen]

02:01

Dramatisering – fest. [Tillsammans med ytterligare två kompisar befinner sig de tre vännerna 
från bilresedramatiseringen på en fest där det dricks alkohol och spelas tv-spel, ett bilspel. 
Spelet blandas med verkliga trafikbilder. Scenen slutar med att tv-spelsbilen kör ut för ett stup 
och kraschar. Ett högt skratt hörs i bakgrunden.]

 
 



II

02:48

[Sekundkorta bilder från Peders olycka varvas med EKG-kurvor och tillhörande pipljud. 
Nyhetsjingel från Sveriges Radio P4 Västerbotten.]

Nyhetsuppläsare (endast röst): ”En person avled och en ådrog sig livshotande skador i en våldsam 
trafikolycka på E12 mellan Umeå och Vännäs under morgonen. Det var strax före klockan fem i morse 
som en polisbil i Umeå försökte stoppa en bil som framfördes vingligt och körde mot rött ljus. Bilen 
framfördes i hög hastighet och var vid två tillfällen mycket nära att köra på fotgängare. Jakten slutade  
i närheten av järnvägsviadukten i Norrfors då bilen körde av vägen i hög hastighet och kolliderade med 
en jordvall.”

03:33

Peder: ”Jag förtjänar inte att leva ... jo, jag tyckte att jag förtjänade att leva, men det var mest för att 
jag tyckte att livet var ett sådant jävla helvete. Och varje dag jag klev upp och kände att jag mådde skit‑
dåligt så var det nästan så att jag blev glad över det, för jag tyckte att ... det här förtjänar jag. Nu ska jag 
ha det så jävligt jag bara kan.”

04:01

[Soluppgång. Eriks dödsannons tonas in, zoomas ut och flyger sakta in och försvinner i sol-
uppgången. Ett urklipp på Aftonbladets löpsedel från olyckan då Erik Bergendahl dödades av 
en rattfyllerist tonas in. Klipp till intervju med Marie. Platsen är en uteservering.]

Marie: ”Han hoppade på cykeln som vanligt och så cyklade han i väg ... sen tog det en minut så hörde 
jag och mamma ett ljud som lät som att grannens hustak hade trillat av ungefär ...”

04:47

[Intervju med Peder. Platsen är en teater.]

Peder: ”Jag åkte till brorsan ... och vi började dricka. Vi blev lite rastlösa sen på kvällen ... och skulle gå 
ner till puben i Vännäs, för att dricka en öl och träffa lite folk. Men det var stängt och vi bestämde oss 
för ... att då kör vi in till Umeå.”

05:13

Marie: ”Jag fick en klump i magen, jag är så van att cykla till sporthallen, så jag vet liksom att ... tiden 
stämde lite för bra.”

05:25

Peder: ”Sen när vi kom in till stan ... jag såg en polisbil vid rödljusen och jag körde upp jämsides och 
spann loss med däcken ... Och jag har försökt fråga mig gång på gång varför, varför i helvete skulle jag 
försöka starta en biljakt ... eller vad det var jag var ute efter ...”

05:50

Marie: ”Så när vi kom runt hörnet så såg vi en bil som hade krockat in i bergvägg ... och längs med 
vägen låg en massa bildelar. Så jag gick fram för att kolla så att inte Erik blivit fastklämd mellan berget 
och bilen ... men det var inga spår av Erik. Och när jag kommer närmare hör jag mamma skrika ’Marie, 
Marie, vi har hittat honom och han är död!’. Och jag skrek tillbaka att hon skulle sluta ljuga ...”
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06:17

Peder: ”Jag har en minnesbild precis när jag kör av vägen. Det skakar till i ratten, men jag hinner ald‑
rig reagera ... och det var heller inga bromsspår vid platsen ...”

06:39

Marie: ”Nere i skogen satt mamma under ett träd och så höll hon Erik i sina armar och han var ... han 
levde liksom inte.”

[Bild på Marie och Erik från familjealbumet]

”Att förstå att det var min lillebror som låg där ... och att det är min lillebror som aldrig mer kommer 
vakna, det går liksom inte. Det gör fysiskt ont, man blir illamående, man är på väg att kräkas ... man vill 
bara lägga sig ner på golvet och sluta för att det gör så ont.”

07:15

[Bild på Peder när han låg på sjukhuset. Han ligger ensam i ett rum och en mängd slangar är 
kopplade till honom. Text med skrivmaskinstil: På grund av en tämligen omfattande blöd-
ning sutureras först ett flertal sårskador över höger kind, höger ögonlock, höger ögonbryn där 
omfattande krosskada föreligger. Ett cirka 4 cm långt hudsnitt upptages. Ett borrhåll på höger 
sida. Ur Peders sjukhusjournal dagen efter olyckan.]

07:36

[Fler bilder från Peders sjukhusvistelse alldeles efter olyckan. Bland annat en närbild på 
Peders svårt skadade och bandagerade skalle.]

Peder (endast röst): ”Efter tio dagar började jag vakna upp från min medvetslöshet och allt var ett kaos 
i hjärnan. Hjärnan hade ju fått en rejäl smäll så att alla nervtrådar var utslitna och all information blev 
väldigt kaosartad ... Jag förstod helt enkelt inte varför jag var på sjukhuset.”

08:07

[Ytterligare en bild från sjukhuset. Närbild på Peders huvud, med slangar och annan appa-
ratur omkring. Text med skrivmaskinstil: Har frågat efter sin bror och modern har berättat 
vad som hänt, patienten har gråtit. 05.30 vaknade Peder och grät lite grann. Mår allt bättre 
neurologiskt men mår ej bra i själen nu när han börjat komma ihåg vad som hänt. Ur Peders 
sjukhusjournal två veckor efter olyckan.

08:30

Peder: ”Varje morgon när jag klev upp så var det med en känsla av att kliva upp i en mardröm, men så 
kom jag ju på att det är sant ... Brorsan är död ... och tanken var ... hur fan kommer det att bli nu?”

08:56

[Foto på Erik i båt.]

Marie: ”Dagen innan begravningen så var det bara familjen som träffade Erik när han låg i kistan Vi 
hade fått välja kläder, han hade sina finaste kläder på sig. Och så lämnade vi lite grejer, sådant som kän‑
des viktigt att han hade med sig, så då fick han med sig sin innebandyklubba, två bollar, en Asterixtid‑
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ning. Och så hade Djurgårdens hockeylag signerat en tröja med alla autografer. Den fick han med sig 
också, den kommer han vara stolt över att visa upp ... det är jag säker på.”

09.29

[Bilder på skog, filmat från en körande bil. Närbild på Peder som sitter i passagerarsätet.]

Peder [ny plats för intervjun: park med blommande tulpaner]: ”De höll ju på begravningen ett tag, för 
släkten visste ju inte om jag skulle överleva eller inte ... om det skulle bli en dubbelbegravning eller bara 
en begravning ... De ville ju göra allt för att jag skulle kunna vara med på begravningen. Och hela bilden 
när jag ser den framför mig så känns den så otroligt jävla tragisk ... där kommer jag med hemtjänst ... 
lillebror blir begravd ...”

[Bild på Peder som sitter i passagerarsätet i en körande bil.]

10:05

Marie: ”Jag har ju jättemycket folk omkring mig som betyder jättemycket och det har verkligen varit 
oerhört viktigt för mig. Första dagarna vet jag inte hur ens vi hade tagit oss igenom om det inte hade 
varit för vänner som kom hem och lagade mat åt oss och städade huset åt oss liksom ... 

10:32

Peder [tillbaka på teatern]: ”Och jag hade ju så mycket skuld i mig själv. Det var ju ingen som egent‑
ligen visste att vi hade varit fulla. Så det blev mer och mer att när folk kom fram och kramade mig så 
kände jag ... det här förtjänar jag inte ... Hade de vetat att jag faktiskt var full så hade de inte ens hejat 
på mig ... Jag såg det som att jag dödat min bror, i princip mördat han.”

11:10

[Inzoomning på kvällstidningsartikel med rubriken: Rattfull körde ihjäl Erik – får två års 
fängelse.]

Marie: ”Han har inte erkänt att det var han som gjorde det. Det är ju bevisat och så, men han hävdar 
att inte minns någonting. Han uppgav sen på rättegången att han hade druckit en halv flaska vodka, 
en halv flaska punsch och fem starköl under kvällen och han hade 1,6 promille två timmar efter att han 
dödat Erik. Men jag försöker att inte lägga så mycket energi på honom för det tar så mycket energi att 
hata någon och jag känner att jag hellre lägger den energin på att minnas Erik och hedra honom.”

[Ny bild på Erik i båt.]

11:51

Peder: ”För mig har det varit ... varit väldigt viktigt att det är jag som kört bilen och det var fullstän‑
digt idiotiskt, men jag är beredd att ta ansvar och konsekvensen utav det. Sen blev det ju så, jag blev ju 
åtalad för grovt vållande till annans död.”

12:12

[Marie som står vid en strand och blickar ut över havet. Inzoomning på ett foto på Erik som 
gör en grimas.]
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Marie (ny plats för intervjun: solig strand): ”Jag saknar honom så otroligt mycket, vi hade så roligt 
tillsammans ... hela tiden, det var alltid roligt att umgås med Erik. Han var så glad och sprallig och hade 
alltid nya upptåg för sig.”

[Under det följande stycket visas ett par tidningsartiklar om hur innebandylaget sörjer Eriks 
död, samt bilder på när Marie tittar på en innebandymatch.]

”Han var ju så otroligt duktig på innebandy, väldigt, väldigt duktig och första matchen som jag 
coachade Eriks lag skulle vi möta Orminge IBK som är värsta konkurrenten, så då tänkte jag att vi 
behövde lite stabilitet på backen så jag sätter Erik längst bak, då har vi stabilitet och han kan styra spelet 
därifrån. Och vi vann den matchen med 5–4 och då hade Erik gjort fyra mål och en assist från sin back‑
position.”

12:55

Peder [tillbaka utomhus, i parken]: ”Jag flyttade upp från Malmö ... och flyttade till Vännäs. Jag bör‑
jade jobba i hemtjänsten ... och så hade jag då lillebror.”

[Under det följande visas bilder på när Peder återvänder till olycksplatsen. Närbilder på glas-
splitter, bildelar och en vindpinad nalle.]

”Han blev den bästis jag alltid längtat efter hela mitt liv. Jag gick ofta dit och åt mat och kände mig som 
helt hemma. Han tyckte väl kanske inte att det alltid var lika kul att jag gick och grävde i kylskåpet, men 
det var ändå en del av vår relation. Jag får en sådan otrolig värme i mig när jag pratar om honom och 
när jag tänker på honom ... Jag känner det verkligen, jag vill bara krama om han, hålla fast i han, känna 
hans närvaro ... Men det är ju svårt.”

[Bild på Peder på olycksplatsen som tonas över i en bild tagen ur samma position när olyckan 
hade inträffat och bilvraket var kvar på platsen. Flera bilder från brandförsvarets och ambu-
lanspersonalens räddningsinsats.]

14.40

[Närbild på Peder som sitter på huk på olycksplatsen. Tiltning från ansiktet till hans knäppta 
händer.]

Peder (endast röst): ”Förut var allt som påminde om brorsan jobbigt ... Men nu är det mer överhäng‑
ande att jag blir jag glad när jag blir påmind om brorsan och kan tänka på honom. Det är härligt att 
tänka tillbaka på tiden som var.”

14:56

Marie [tillbaka på uteserveringen]: ”Den där okrossbara bubblan som man lever i,. den krossas så 
lätt och sådant som bara händer andra, det gör det inte, det händer en själv också.”

15:10

Peder [tillbaka på teatern]: ”Valet att förlåta mig själv ligger hos mig själv, inte hos någon annan. Ska 
jag gå och vänta på att folk säger att nu är det okej att du förlåter dig själv, kommer jag bli olycklig för 
det kommer alltid att finnas människor som säger ’du är en idiot, du ska lida i resten av ditt liv’, samti‑
digt som det kommer finnas människor som kommer att säga ’nu är det dags, förlåt dig själv’.”
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15:39

Marie: ”Det jag hoppas kunna göra med att berätta Eriks historia är att andra människor inte ska 
behöva uppleva det här själva för att inse konsekvenserna.”

[Bild från en föreläsning där Marie berättar om olyckan.]

”Och genom att jag kommer ut och berättar om Erik och om vad som har hänt oss, att det kan ge någon 
styrka och mod att våga säga nej och säga ifrån fastän de inte blivit drabbade än.”

16:04

Peder: ”Jag tycker att livet går för fort ibland ... och jag vill njuta av det så mycket jag kan ...”

[Bild på en leende Peder som åker i en bil och dricker kaffe.]

”Jag kan nästan känna sorg ibland ... att om det går så här fort så kommer jag knappt att hinna uppleva 
det. Och är mitt största bekymmer att livet går för fort för att det är för underbart att leva ... ja, det är ju 
ett lyxproblem så det skriker om det ...”

16.33

[Marie sitter i sanddynerna och blickar ut över solen som går ner över havet.]

Marie (endast röst): ”Det känns ju jätteorättvist ... att jag kommer att skaffa barn en dag. Och för 
mina barn kommer deras morbror bara vara ett foto på ett skrivbord.”

[Bild på Marie bakifrån, med blottad skuldra där hon har en solnedgång intatuerad. Det är 
samma solsymbol som användes i Eriks dödsannons. Toning till Peder som befinner sig vid 
olycksplatsen. Tiltning från ansiktet till händerna som tar upp nallen. Slutbild där Peders 
ansikte, solnedgången och EKG-kurvan smälter samman i en enda bild.]

17:14

Epilog [Tillbaka på festen. Bilder på de berusade ungdomarna växlas med bilder från bilkra-
scher från tv-spelet. Festdeltagarna verkar vara på väg ut och bilden från filmens prolog åter-
kommer: en slowmotionbild på en hand som tar ett par nycklar.]

17.32

[Eftertexter]

18.20

[Avslutande text: Under de 15 veckor som vi arbetat med filmen har runt 30 personer omkom-
mit till följd av alkohol i trafiken.]



bilAgA 2: intErvjUgUidE
Inledande frågor
• Vilken är er spontana reaktion på filmen?
• Beskriv filmen med några få ord!
• Skulle ni kunna tänka er att berätta om filmen för en kompis? Vad skulle ni säga då?
• Skulle ni kunna tänka er att berätta om filmen för era föräldrar? Vad skulle ni säga då? 

Om innehållet
• Vad tycker ni om ämnet som filmen handlar om?
• Fick ni reda på något nytt i filmen?
• Var det någon del av filmen som berörde er särskilt mycket?
• Vad minns ni från sekvenserna från förfesten?
• Är det någon särskild bild i filmen som ni kommer ihåg?
• Var det något speciellt ljud i filmen som ni kommer ihåg/reagerade på?
• Var det något i filmen som ni tyckte var skrämmande? Obehagligt? Lärorikt? Ointressant? 

Om filmens huvudkaraktärer
• Vem var mest intressant att lyssna på, Peder eller Marie?
• Var det något särskilt som Peder eller Marie sa som ni reagerade på?
• Kändes det som om Peder och Marie pratade direkt till er?
• Skulle ni vilja veta mer om Peder eller Marie? 

Om filmen som text
• Vilken åldersgrupp tror ni att filmen är gjord för?
• Skulle ni vilja se hela eller någon del av filmen igen?
• Hur var det att få information om rattfylleri genom att titta på en film?



bilAgA 3: missivbrEv

InformatIon tIll målsman för elev I klass XXX på XXX.
Vi heter Maria Bengtsson och Thomas Johnsson och studerar medie- och kommunikationsve-
tenskap vid Högskolan i Halmstad. Under hösten/vintern ska vi skriva vår kandidatuppsats, 
och vi har valt att undersöka hur gymnasieungdomar tar emot och tolkar en informations-
film om rattonykterhet.

Vi ska genomföra intervjuer med fyra grupper med fyra elever i varje. Vi har kontaktat klass-
föreståndaren XXX som efter våra kriterier valt ut elever som ska ingå i studien. Ditt barn 
är ett av dessa. Gruppintervjun genomförs vid endast ett tillfälle och ta omkring en timma. 
Intervjuerna kommer att genomföras den XXX i XXX lokaler.

Eleverna kommer inte att kunna identifieras i den slutgiltiga uppsatsen. Alla citat som 
används kommer att vara helt anonyma.

Eftersom ert barn inte är myndigt vill vi nu be om ert godkännande om att han/hon får delta 
i studien. Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor.

Vänliga hälsningar

Maria Bengtsson (tel: XXX)

Thomas Johnsson (tel: XXX)

Jag godkänner att mitt barn deltar i studien.

Barnets namn 
 

Målsmans underskrift 
 

Namnförtydligande
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