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Abstract:  The aim of this master’s thesis is to obtain greater 

understanding of how children relate to the film medium and 
their experiences. This is obtained by listening to the children 
and observing their verbal and nonverbal communication in 
two focus group interviews. Children’s access to and 
selection of film are due to adult’s restrictions. Science has 
focused on the side effects that come along when children are 
exposed to violent action films. As a theoretical starting 
point, I used communication theory and Argyle’s (1972) non 
verbal codes to interpret the children’s body language. The 
empirical results are linked to earlier research and analysed 
according to four different themes, all connected to the 
nonverbal codes. The children like the strong feelings that 
come along with their experiences; still they want to 
understand the plot in the films. They explain to each other 
when they can connect to their own experiences and seek for 
support when needed. They express mixed feelings when it 
comes to downloading from the Internet because it is illegal, 
yet they are excited over the fact that it takes a short time and 
they appreciate to have access. Watching film gives a 
different kind of understanding compared to reading, since 
more senses are involved. The children don’t believe 
producers will make more films suited to children’s wants 
and needs in the future. 
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Förord 
 
 
 
Jag vill tacka alla barn som deltagit i intervjuerna, samt lärare som gett mig utrymme att forska 
med barnen på planerad lektionstid.  
 
Utan barnens medverkan hade studien inte varit möjlig att genomföra. 
 
 
 
Tack! 
 
Ellinor Bolin
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1  Inledning 
 
Enligt information som finns på Medierådets webbsida, är film idag det mest reglerade 
mediet i Sverige. Detta styrs på flera olika sätt i samhället. Statens biografbyrå granskar 
alla videogram eller filmer som ska visas offentligt. Detta är enligt Medierådet unikt sett 
till yttrandefrihetsgrundlagen som annars inte tillåter förhandsgranskning av 
medieinnehåll. Biografbyrån bestämmer vilka åldersgränser som ska gälla för olika 
filmer (barntillåtet, från 7 år, från 11 år eller från 15 år), samt om filmer ska klippas 
eller förbjudas för offentlig visning. På Internet finns dock filmer tillgängliga som är 
helt ocensurerade och debatten i massmedia kring film har ebbat ut och ersatts med ett 
ökat intresse för Internet och datorspel.1 Då vi i Sverige har åldersgräns för att få ingå 
hyr- och köpeavtal, innebär även detta begränsningar för barn. Vill barn låna en film på 
bibliotek behöver de tillstånd av föräldrar då föräldrarna måste ta ansvar och ersätta för 
eventuella skador eller borttappat medie.2 Vuxna har i mångt och mycket sedan en lång 
tid tillbaka haft möjligheten att styra barns tillgång och utbud av film. Idag ser det dock 
annorlunda ut vilket har synliggjorts i massmedia. Under senhösten 2007 hade Dagens 
Nyheter en artikelserie under parollen, ”Våld på nätet”. En av artiklarna byggde på en 
intervju med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m), som kommenterat det 
ocensurerade filmmaterial som finns tillgängligt på Internet. Adelsohn Liljeroth menar 
att förbud inte hjälper, utan föreslår opinionsbildning för att avmystifiera det som finns 
på Internet, då hon menar att mycket av mystiken ligger i att vuxna inte känner till vad 
det är som barn och unga tittar på.3 Bibliotekens utvecklingsarbete under senare tid har 
delvis handlat om att tillgängliggöra den nya tekniken för allmänheten, däribland 
datorer och Internet, vilket gör ämnet aktuellt även för vår vetenskapsgren. 
Forskningsområdet inom vår disciplin är ännu ungt, vilket gör att det finns spelrum för 
att utveckla området. Användarstudier av information, dokument och annat text 
representerat finns det gott om, dock är området användarstudier inom andra medie och 
uttrycksformer mer sällsynta. Studiens relevans för ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap4 motiveras således av att informanters förhållningssätt till 
filmmediet är föga beforskat. Desto viktigare anser jag att det är att låta en studie som 
denna få ta plats inom B&I-forskningen. Jag har under olika kurser som ingått i det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga programmet funnit att sociopsykologiska 
aspekter, inom kollegium tre – användarperspektivet, berörts mycket sparsamt. Något 
som dock har berörts under några kurser, är på vilket sätt bibliotekarier bemöter 
låntagare och hur de gör sitt urval av böcker vid inköp, vilket ofta hänvisas till en 
intuitiv känsla. Det jag ämnar göra i denna studie är att använda min intuitiva förmåga 
och fånga de aspekter i studien som kan tolkas och sedan beskrivas med ett friare 
förhållningssätt till kommunikationsteori.  
 

1.1 Bakgrund 
Nedanstående uppsats som jag refererar till, fångade mitt intresse på grund av att den 
ger en bild av hur filmens ställning på våra folkbibliotek har påverkats genom tiderna. 
Christel Sundell och Weine Sundell undersökte 2004 om det finns någon saklig grund 

                                                 
1 Medierådet, Kulturdepartementet (2008). Startsida / Medier / Film. 
2 Barnombudsmannen, mailkontakt [2008-03-28]. Se bilaga 4. 
3 Letmark, Peter (2007-11-24). (Dagens Nyheter: Våld på nätet, ”Lagstiftning ingen lösning”). 
4 Förkortas ibland B&I i texten. 
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för filmens låga ställning på svenska folkbibliotek och de kom fram till att det var på 
1980-talet som filmens kulturella värde särskiljdes från övriga medier i styrdokument. 
Författarna menar att boken tillskrevs en högre status då det i mål- och styrdokument 
skrevs att bibliotekens främsta uppgift var läsfrämjande verksamhet. Sundell och 
Sundell poängterar att alla medier ansågs ha lika värde från 1949 fram till 1970-talet. 
Från 1970- och fram till 1980-talet var videovålsdebatten kraftig och forskningen delade 
sig i två läger, där den ena halvan utgjorde moralpanik över filmvåldets konsekvenser 
och den andra halvan menade att barn är kloka och att det inte går att hävda att barn 
kopierar det som de ser på film och TV. Vidare menar författarna att styrdokumenten 
var formulerade på sådant sätt att filmen tillskrevs skadliga följdverkningar som att vara 
förslöande, då de som formulerat dokumenten menade att det inte krävs någon aktivitet 
för att ta in det som ses. Vilket enligt utredarna inte skulle vara utvecklande för 
fantasin.5 Författarna konstaterar i sin uppsats att seendet på filmmediet kan kopplas till 
attitydförändringar i samhället där statliga utredare hävdat att filmtittandet tar tid från 
läsandet, vilket utredarna inte baserat på statistiskt underlag. Statsmakten skiljer även på 
bok- och filmmediet genom upphovsrättslagen, då det krävs hyrvideorättigheter för film 
men inte för böcker.6 Sundell och Sundell kallar det för att film som medie är 
diskriminerat.7  
 
Filminstitutets årsredovisning från 2007 visar statistik på ökad uthyrning och försäljning 
av DVD-filmer, dock har antalet biobesök 2007 minskat med 2,6 procent jämfört med 
antal biobesök 2006.8 Jag menar att alla inte har råd att hyra eller köpa film eller gå på 
bio, därför anser jag att folkbiblioteken har en viktig roll att fylla genom att 
tillgängliggöra film för alla. Det som har hänt under de senaste åren, är att FörlagEtt9 
har tagit fram en digital mediestation som kan hyras av bibliotek. Den uppdaterade 
modellen heter Mediejukeboxen 2.0. Drygt 25 bibliotek har fram till juni 2008 
införskaffat den. Under biblioteksdagarna i Luleå den 14-16 maj 2008 var FörlagEtt på 
Luleå bibliotek och demonstrerade Mediejukeboxen 2.0 för landets bibliotekspersonal10, 
kanske kommer antalet boxar att öka efter denna demonstration. Genom 
Mediejukeboxen får den som önskar ett lagligt sätt att gratis ladda ner film för lån, utan 
lånekort. Vilket plötsligt ger barn en ingång till att kunna få hantera val av och 
genomförande av lån av film själva, utan att behöva en vuxen med sig som har lånekort, 
som tidigare behövts. Det en låntagare behöver är en bärbar enhet som kan kopplas till 
Mediejukeboxen där vald film, bok eller musik sedan kan laddas ner. Filerna som 
laddas ner är märkta med en vattenmärkning som gör att det är möjligt att spåra filerna 
om de kopieras och sprids. En licensavgift tas ut av biblioteken för Mediejukeboxen 
varje månad. Skövde har som enda bibliotek valt att ta betalt för tjänsten, det kostar 20 
kronor för att låna de filmer som går att ladda ner från Mediejukeboxen.11 Dock har inte 
alla bibliotek film i sitt utbud. Conny Fogelström (s) som är oppositionsråd i Täby 
kommun, berättar i sin krönika,12 att Fredrik Schulte (m) hösten 2007 via kultur- och 

                                                 
5  Sundell, Christel och Sundell, Weine 2004. Film på svenska folkbibliotek?: En diskursiv analys av 
statliga offentliga utredningar som behandlar folkbibliotekens verksamhetsmål och mediepolitik, s. 86. 
6  Sundell och Sundell 2004, s. 87-88. 
7  Sundell och Sundell 2004, s. 89. 
8  Bryntesson och Frostberg 2007. Svenska Filminstitutet: Filmåret i siffror 2007, s. 4. 
9  FörlagEtt 2008. (Om FörlagEtt). http://www.forlagett.se/ Om FörlagEtt. 
10 Mediejukeboxen 2.0, 2008. (Om mediejukeboxen) http://www.mediejukeboxen.se/ 
11 Skövde kommuns Stadsbibliotek 2008. (Mediejukeboxen). www.skovde.se / bibliotek / 
mediejukeboxen. 
12 Fogelström, Conny 2007. (Moderaterna, biblioteken och Fredrik Schultes alla klavertramp). 
www.taby.sap.se / Connys krönika / Tidigare krönikor / Oktober 2007, No 17. 
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fritidsnämnden i Täby kommun drev igenom att, Täby som enda kommun i Stockholms 
län, förbjöds att låna ut DVD-filmer, för att inte utgöra en ”osund konkurrens” mot 
privata videobutiker.13 Detta förbud kvarstår än idag, enligt uppgifter från ett 
telefonsamtal som jag gjorde den 13 juni 2008 till Täby kommuns bibliotek.  
 
Det som jag har beskrivit här ovan utgör den bakgrundsbild som jag vill redogöra för 
läsaren. Då bibliotekens förhållningssätt till filmmediet fortsatt varierar i hög grad, 
anser jag att det är relevant att ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv, studera hur barn själva som användargrupp förhåller sig till film, då deras 
tillgång och utbud fram tills för bara några år sedan, styrts av vuxna. I och med att 
nedladdning av ocensurerade filmer via Internet idag är fullt möjligt, ökar 
problematiken. Ur ett mer allmänt intresse anser jag att det är viktigt att föra fram barns 
egna berättelser och låta dem beskriva vilken betydelse film har i deras tillvaro. Detta 
kan ge förståelse för hur barn förhåller sig till film. Användarstudier inom B&I med 
film i fokus ur barns eget perspektiv14 har ägnats föga intresse. En stor del av den 
forskning som gjorts i samhället har haft tyngdpunkt på tänkbara konsekvenser som 
kommer av filmvåld. Jag antar att det är för att dessa konsekvenser går att observera, 
alltså finns de i människors blickfång. Vilket barns egna berättelser inte gör, så länge 
inte någon väljer att ta del av dessa.  
 

1.2 Definition av termer  
 
Fildelning; det som barnen i min studie kallar för, ”att ladda ner”, väljer jag att 
kortfattat och förenklat beskriva utifrån vad som framkommer i Nationalencyklopedins 
webblexikon. För att ladda ner material från Internet så behöver den som ska ladda ner 
film, ett fildelningsprogram i sin dator som tar emot de filer som laddas ner från 
Internet. Det finns tillgång till material som sparats på databaser eller på privatpersoners 
egna datorer. Då det är olagligt att genom fildelning dela med sig av 
upphovsrättsskyddat material, har de som skapat fildelarprogram och fildelarsidor på 
Internet, exempelvis BitTorrent, sett till att den som laddar ner exempelvis en film, inte 
laddar ner hela filmen från en och samma databas eller privatpersons dator, utan plockar 
bitar av filmen från olika fildelare. Fildelningsprogrammen har inte stoppats på grund 
av att dessa även används för laglig fildelning.15  
 
Film; kan definieras på många olika sätt. Jag har valt att låna den definition som jag 
funnit i magisteruppsatsen: Film på svenska folkbibliotek?: En diskursiv analys av 
statliga offentliga utredningar som behandlar folkbibliotekens verksamhetsmål och 
mediepolitik av Christel Sundell och Weine Sundell:  
 
 ”När vi använder begreppet film avser vi alla former av film så som: 
 videogram, dvs. video och dvd, biograffilm. Begreppet innehåller också 
 alla möjliga typer av framställningar som: spelfilm, dokumentärer, 
 barnfilm och annat som ryms på medierna video och dvd.”16

                                                 
13 Fogelström 2007, s. Connys krönika: Oktober 2007, No 17. 
14 I stycke 1.4 redogör jag för skillnaden mellan barnsperspektiv och barns eget perspektiv. 
15 fildelning, artikelansvarig: Palme, Jacob 2008. Nationalencyklopedin. 
16 Sundell och Sundell 2004, s. 5. 
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1.3 Problemformulering 
 
På bibliotek möts och kommunicerar bibliotekarier och användare dagligen, både 
verbalt och icke-verbalt17. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har, som jag 
tidigare nämnt, en mängd användarstudier gjorts med fokus på information och diverse 
medier, dock har jag inte funnit någon uppsats som fokuserat på film ur barns eget 
perspektiv. Intuition är något som jag under utbildningen på Bibliotekshögskolan i 
Borås fått kännedom om, används i bibliotekariers arbete både i urvalsprocesser och i 
kontakt med användare. Jag anser därför att det är viktigt att använda intuition som 
egenskap, då den är betydelsefull för bibliotekariers fingertoppskänsla i mötet med 
användare samt vid urvalsprocesser. Barns tillgång och utbud av film har i mångt och 
mycket fram tills våra dagar, styrts av vuxnas normer och regler, samt samhällets lagar. 
Dock har Internets utveckling medfört att barn nu har tillgång det som vuxna förut gjort 
försök till att förskona barn från, genom åldersreglering och censur. Att förstå hur olika 
användargrupper brukar olika medier och vilken betydelse medierna har för olika 
användargrupper, kan bidra till att bibliotek kan få upp ögonen för eventuell 
problematik, vilket i sin tur kan lyfta fram vikten av att anpassa biblioteksverksamhet 
efter barns behov, i detta fall kring filmmediet.  
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en användarstudie med fokus på film ur 
barns eget perspektiv, kunna bidra med en ökad förståelse för hur barn förhåller sig till 
film, som idag finns på flertalet bibliotek.  
 
För att förstå användargruppens förhållningssätt till filmmediet, studeras barnens 
verbala och icke-verbala kommunikation, i en diskussion om film, där jag ämnar söka 
svar på följande frågeställningar i empirin: 
 

• Vilka olika förhållningssätt visar barnen i sin kommunikation, till olika 
åtkomstaspekter?  
 

• Vad uppskattar barnen med filmer som de tycker om att se, samt hur förhåller 
barnen sig till film som de inte får/bör se?  
 

• Hur framkommer det i barnens kommunikation att de bearbetar känslor och 
upplevelser kring fantasi och verklighet?  
 

• Vilka skiftningar finns i barnens kommunikation i förhållande till olika aspekter 
som berörs under intervjuerna, vad väcker störst intensitet, känslighet och 
engagemang? 

 
I nästa stycke redogör jag för min studies perspektiv och avgränsningar för att läsaren 
ska få en bild av vad jag ämnat klargöra samt vad jag inte har beaktat eller tagit hänsyn 
till. 

                                                 
17 kroppsspråk, artikelansvarig: hänvisning saknas 2008. Nationalencyklopedin. ”…de kroppsrörelser 
människan använder förutom tal och skrift för att förmedla information. Icke-verbal kommunikation 
används också för att beteckna området.”. 
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1.5 Val av perspektiv och avgränsning 
 
Det finns mycket forskning kring skadeeffekter som kommer av att barn tittar på våld 
på film eller TV. Detta har jag valt att beröra för att kunna jämföra med den bild som 
barnen ger i sitt berättande. Jag tar upp några uppsatser som har fokus på 
användarstudier, dock inte med fokus på enbart filmmediet.  
 
Margareta Rönnberg tar i en av sina böcker upp Gunilla Halldéns distinktion mellan 
barnperspektiv och barns eget perspektiv. Ett barnperspektiv belyser, sett utifrån, barns 
villkor för att ta i beräkning vad politiska beslut får för konsekvenser, vidare att 
barnperspektiv inte nödvändigtvis behöver, ”…information från barnen själva”18. 
Rönnberg menar att barnperspektiv är ett ideologiskt begrepp, som används av dem som 
i samhället ”säger sig företräda barnen”. Därtill förklarar Rönnberg att barns eget 
perspektiv skiljer sig genom att vara ett, metodologiskt begrepp som vill ”fånga en 
kultur som är barnets”19, då måste barnen delge information själva på något sätt.20 Det 
skulle ha varit intressant att ha kompletterat studien med föräldraperspektivet, men på 
grund av främst utrymmesskäl har jag avstått från detta. Jag har valt att inte 
problematisera det och jag kommer därför inte att redovisa det. Jag kommer inte heller 
att fokusera på reklamfilm som vänder sig till barn eller den mediekonvergens som idag 
finns, med produktlansering av leksaker långt innan filmer ens har premiär. Jag berör 
inte heller barns egen medverkan i film eller TV-program. 

 
Då barnen i studien till denna uppsats kommer från ett och samma område kan det 
innebära att de har någorlunda liknande ekonomiska förutsättningar, vilket kan ha 
påverkat resultatet och gett en skev bild, på grund av urvalet. Om jag hade sökt barn till 
studien från olika skolor och olika områden är det fullt möjligt att resultatet kunnat se 
annorlunda ut, då ekonomi och bakgrund kan inverka på vilken inställning olika 
individer har till, exempelvis nedladdning av film. Jag har dock valt att inte 
problematisera barnens sociala eller ekonomiska bakgrund och tar således inte hänsyn 
till deras olika referensramar. Detta görs ej då fler bakgrundsfaktorer hade krävt fler 
teoretiska utgångspunkter, exempelvis livsvärldsteori, samt ett annat urval av tidigare 
forskning, vilket således hade tagit mer plats. Då det är mötet med barnen och deras 
berättelser som är det viktiga i denna studie, ville jag inte begränsa mitt seende genom 
att färga det utifrån dessa aspekter. Av samma anledning har jag heller inte lagt vikt vid 
att studera barnens val av kläder som annars är vanligt att forskare studerar då det 
handlar om kommunikation, då vi även sänder ut budskap med sättet vi klär oss på. Det 
jag har tolkat är barnens kommunikation så som den tog sig ut vid de tillfällen vi 
träffades. Att barngruppen är homogen sett till nationalitet är en fördel för denna studie, 
då icke-verbala koder som jag har studerat, kan skilja sig åt för olika kulturer. Om 
barnen haft olika nationaliteter hade det varit svårare för mig som forskare att sätta mig 
in i olika kulturella skillnader som förekommer vad gäller verbal och icke-verbal 
kommunikation. Inom tidsramen för studien har det inte varit möjligt att hinna få 
förståelse för flera olika kulturers icke-verbala kommunikation. 

 
I följande stycke går jag igenom uppsatsens disposition för att förbereda läsaren på vad 
som presenteras i respektive kapitel. 

                                                 
18 Rönnberg, Margareta 2006. ”Nya medier”: men samma gamla barn kultur?, s. 48. 
19 Rönnberg 2006, s. 48. 
20 Rönnberg 2006, s. 48.  
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1.6 Disposition 
 
Här följer en komprimerad redogörelse av uppsatsens kommande innehåll.  
I kapitel 2 presenteras mitt urval av forskning och litteratur. Avsikten med denna 
presentation är att ge läsaren ett jämförelseunderlag med fokus på olika aspekter som 
berörs i min egen studie. Jag har även tillfogat några reflekterande rader för att motivera 
relevansen. Då användarstudier som gjorts inom vår disciplin med fokus på filmmediet 
ur barns eget perspektiv är ett föga beforskat ämne, ligger en överhängande tonvikt på 
att redogöra för forskning som kan stödja resultatet i min empiri, studier vilka är 
hämtade från olika ämnesöverskridande områden.  
 
Där efter följer teoriavsnittet i kapitel 3, där jag förklarar vad min 
kommunikationsteoretiska ram grundar sig på, samt vilken litteratur jag har 
kompletterat med för att kunna förtydliga och klargöra hur jag har använt mig av teorin. 
Kapitlet kan tyckas tendera en metodologisk ansats, om hur vi kan tolka och förstå barn. 
Jag har ett friare förhållningssätt till min teoriram. Då det rör sig om att tolka barns 
icke-verbala kommunikation kan detta uppfattas mer som en fördjupad redogörelse av 
intervjuteknik, då det rör olika kommunikationsaspekter som ska dokumenteras. Dock 
beskriver jag i kapitlet ingående vilka kommunikationsaspekter Argyle’s icke-verbala 
koder berör, vilket jag inte kopplar till intervjuteknik, utan till de analyskriterier jag 
ämnat fokusera på i min studie. Dessa kriterier utgör min bedömningsgrund. Jag har 
medvetet valt att hålla isär kapitel 3 och 4 då jag i kapitel 3 utgår från 
kommunikationsteori och i kapitel 4 beskriver mitt metodologiska tillvägagångssätt med 
fokusgrupper samt min analysmetod.  
 
I kapitel 4 presenterar jag mitt val av metod samt att jag reflekterar över andra möjliga 
metodval. Jag redogör för hur jag har gjort mitt urval, jag berör etiska aspekter och 
presenterar själva genomförandet av studien. Därefter kommer jag in på analysmetoden 
där jag har ämnat förklara de intuitiva aspekterna, för att läsaren ska kunna få en bild av 
hur jag har arbetat med min analys. Själva samtalsanalysen, av de utsagor som barnen 
delgav, berör jag endast kortfattat här i kapitel 4. Själva beskrivningen av de tecken jag 
har använt för att koda detaljerna i barnens utsagor och hur jag använt dem, har jag valt 
att presentera tillsammans med empirin (i stycke 5.1). Därefter tar jag i kapitel 4 upp 
metodkritik gentemot min egen studie och återkopplar till relevansen för B&I. Jag berör 
här även validitet, trovärdighet och studiens giltighet.  
 
Kapitel 5 innehåller min resultatpresentation som indelats i de fyra teman som finns i 
intervjuguiden i bilaga 1. Jag har kondenserat empirin till berättande text, tabeller samt 
att jag presenterar exempel på barnens utsagor. Kapitlet inleds med presentationsteknik 
där jag bland annat klargör hur jag i samtalsanalysen använt mig av olika tecken för att 
koda detaljerna i barnens utsagor.  
 
I kapitel 6 presenterar jag uppsatsens analys. Kapitlet inleds med presentationsteknik 
och där efter ger jag en överskådlig bild av studien med en teorirelaterad diskussion där 
jag berör gruppdynamiska aspekter. Därefter följer analysen de fyra frågeställningarna 
och de kopplas till tidigare forskning och kommunikationsteoretiska icke-verbala koder.  
Kapitel 7 rymmer slutsatser, reflektion samt förslag på vidare forskning. I kapitel 8 
presenteras en sammanfattning av uppsatsen.  
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2  Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
Tidigare forskning kan användas på olika sätt21. Jag har valt att presentera vad fokus har 
kretsat kring historiskt sett och fram till våra dagar, dels inom B&I men även utanför 
vår disciplin. Studierna som jag tar upp har en varierad teoretisk bakgrund. Det finns 
bland annat studier med i kapitlet som berör barns läsupplevelser då jag behöver en 
jämförelsegrund när det gäller barnens filmupplevelser i min egen studie. Då det finns 
otroligt mycket forskning om medier och kommunikation, har det varit svårt att 
avgränsa kapitlet. Jag har inte strävat efter att vara heltäckande, däremot har jag låtit 
studiens frågeställningar som ska besvaras, tillsammans med det barnen fokuserat på, 
styra urvalet av studier. Då fråga två och tre delvis går in i varandra har jag inte strikt 
låtit en specifik studie vara kopplad till en specifik frågeställning, då studierna berör 
många olika faktorer. Dock presenterar jag forskningen i kapitlet, i den ordning som det 
är tänkt att de ska kopplas till mina frågeställningar, med viss överlappning. För att 
läsaren ska ha en chans att kunna bedöma mitt urval med tanke på källkritiska aspekter, 
har jag angett författarnas befattningar samt var de vid författandet av sina respektive 
verk var verksamma. I anslutning till varje avsnitt har jag ämnat förklara hur jag tänkt 
använda mig av dessa i uppsatsen. 
 

2.1 Rapport om barn och medier 
 
Medierådet är en kommitté inom Regeringskansliet under Utbildnings- och 
kulturdepartementet. Medierådet har som uppgift att följa utvecklingen kring barns och 
ungas mediesituation för att minska riskerna för ohälsosam påverkan. Undersökningen 
Ungar och medier 2006, gjordes på uppdrag av Regeringen och är tänkt att användas 
som underlag vid beslutsfattning.22 I en urvalsundersökning har Medierådet ställt frågor 
via postal enkät till barn i åldern 9-12 år och unga i åldern 13-18 år, samt till föräldrar 
till barn i samma åldersgrupper, dock tar jag inte upp föräldraperspektivet som jag 
tidigare nämnt. I åldersgruppen 9-12 år, vill 58 procent av barnen helst tillbringa sin 
fritid åt att titta på TV/video/DVD.23 Det är 80 procent av barnen som angett att de tittar 
på TV varje dag samt att de själva anser att de tittar för mycket på TV.24 Barnen uppger 
att de mår dåligt av att se när djur är sjuka, när människor lider samt verkligt våld.25 Av 
barnen anger 52 procent i studien att de pratar med vuxna om vad de ser på TV/DVD.26 
Det är 10 procent av barnen i åldersgrupp 9-12 år som angett att de brukar ladda ner 
filmer, spel och program från Internet.27 I rapporten framkommer det att film är en 
social aktivitet som barn ofta ser i sällskap med andra, medan Internet desto oftare är 
något som barn ägnar sig åt när de är ensamma. 53 procent av barnen i åldersgruppen  
9-12 år är oftast ensamma när de använder Internet.28  Detta är en rapport som berör 

                                                 
21 Då det finns delade meningar kring magisteruppsatser i kapitlet om tidigare forskning, har jag valt att 
kommentera att jag är medveten om detta. Då mitt valda fokus är föga beforskat, känner jag mig således 
hänvisad till att ta med några magisteruppsatser som har forskat i denna riktning. 
22 Medierådet 2006, s. 3-5. 
23 Medierådet 2006, s. 16, 18, 68. 
24 Medierådet 2006, s. 7-8. 
25 Medierådet 2006, s. 8, 56. 
26 Medierådet 2006, s. 11. 
27 Medierådet 2006, s. 45. 
28 Medierådet 2006, s. 25-26. 
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många av de aspekter som kommer fram under intervjuerna med barnen i min egen 
studie och ger mig således ett jämförelseunderlag.  
 

2.2 Mediakunskap på schemat 
 
Anita Werner, professor i medievetenskap vid Universitetet i Oslo har utgått från både 
nordisk och internationell forskning när det gäller mediers position i barns vardag i sin 
bok, Barn i TV-åldern, från 1996. I många fall gäller det unga pojkar som utvecklar 
vanor med våldsinslag i sitt normala beteende. Detta menar författaren får konsekvenser 
för personer i barnets omgivning och även i barnets framtid.29 Werner menar att, trots 
att det endast rör sig om en liten procentandel med pojkar, så blir det flera tusen. 
Författaren menar att det i förlängningen påverkar de människor som finns i pojkarnas 
närhet och därmed samhället i stort.30 Werner förespråkar mediakunskap för barn med 
utgångspunkt i barns hemmiljö.31 Vidare poängterar Werner att: ”Barn relaterar alltid 
mediernas innehåll till sin egen värld, till det de själva har upplevt och till sina problem, 
behov, önskningar och farhågor – därför ska mediapedagogiken ha sin utgångspunkt i 
detta.”32 Uppgifter från den tidigare nämna studien i stycke 2.1, visar på att barn 
spenderar mer tid ensamma när de använder Internet än vad de gör när de tittar på TV. 
Då utbudet av ocensurerat material finns tillgängligt via Internet är min tanke att det är 
viktigt att förbereda barn på vad det är som de möter och att vuxna bör finnas där som 
stöd för barnen. Internet används även på våra bibliotek, därför anser jag att det är 
viktigt att vi inom vår disciplin sätter oss in i den problematik som det för med sig.  
 

2.3 Individuell känslighet men globala likheter 
 
Staffan Jansson verksam vid Karlstads universitet, professor i folkhälsovetenskap samt 
barnläkare, skrev i Läkartidningen 2005, om medievåld och aggressivt beteende hos 
barn.33 Jansson menar att det finns en individuell känslighet hos barn som vuxna måste 
ta hänsyn till, resurssvaga barn behöver mer stöd än andra. Jansson menar att 
forskningen i stort har polariserats till två ytterligheter, där ena sidan anser att 
medievåld är skadligt och den andra menar att det inte finns säkra bevis. Jansson vill 
lyfta fram en mer nyanserad bild som vuxna bör ta hänsyn till, där han poängterar att vi 
idag förstår att känsligheten är individuell och just därför kan den vara avgörande för de 
effekter medievåld kan ge.34 Det framkommer i Janssons artikel att barns TV-tittande är 
överraskande likt i 23 länder. Jansson nämner Unescos Global Media Violence Study, 
som källa när han konstaterar detta. Barnen i ovan nämnd studie har angett att de lägger 
50 procent av sin lediga tid på att titta på TV. Jansson nämner att forskningen sedan 
1920-talet har haft fokus på hur film och TV påverkar människor.35 Jansson nämner att 
det i USA har framställts över 3000 studier om TV-våldets inverkan på människor. 
Jansson gör en sammanfattande bedömning och konstaterar att våldsinslag ”utan tvivel 

                                                 
29 Werner, Anita 1996. Barn i TV-åldern, s. 70-71. 
30 Werner 1996, s. 71. 
31 Werner 1996, s. 100-101. 
32 Werner 1996, s. 107. 
33 Jansson, Staffan 2005. Medievåld påverkar barn: Risk för aggressivt beteende – främst bland 
resurssvaga, utsatta barn. Läkartidningen, Nr 23: Volym 102, s. 1793-1794. 
34 Jansson 2005, s. 1793. 
35 Jansson 2005, s. 1793. 
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ger korttidseffekter genom dels inverkan på barns tankar och känslor, dels ökad 
sannolikhet för både aggressivt och ängsligt beteende.”36 Jansson ställer sig frågande till 
hur mycket vi har rätt att påverka en hel befolkning för att kunna skydda en mindre 
grupp känsliga individer. Jansson ger råd som bland annat går ut på att vuxna skall vara, 
”…medvetna om att det finns en ökad risk för att barn som ser våldsscener kan bli mer 
aggressiva, ängsliga samt även avtrubbade inför våld.”37 Jansson poängterar att barn har 
individuella behov och kan hantera det som de upplever på film och TV på olika sätt. 
Jansson redogör i sin artikel för ett historiskt perspektiv när det gäller forskning som rör 
effekter av film- och TV-tittande. Författaren poängterar att det finns likheter mellan 
barns TV-vanor i 23 länder. Studien anser jag ger en bra sammanfattning och 
bakgrundsbild till vad fokus främst har varit inriktat på när det gäller TV och film inom 
forskningen. 
 

2.4 Att se det utbud som finns tillgängligt 
 
Via NORDICOM har jag hittat den indiska studien, Children and Television in India, 
gjord av George Plathottam, Director vid Mass Media Dept. St. Anthony’s College 
Shillong, India. Plathottam har konstaterat att barn i Indien ofta ser på 
dramaserier/såpor, på bästa sändningstid tillsammans med vuxna och att detta påverkar 
barnens bilder av hur samhället ser ut och fungerar. Plathottam menar att då indiska 
familjer vanligtvis ser på TV tillsammans tar producenterna inte hänsyn till att barnen 
sitter med och tar del av det utbud som finns tillgängligt. Ett utbud egentligen tänkt för 
en mer vuxen publik. De indiska barnen ser upp till den indiska superhjälten 
Shaktimaan och många barn har skadat sig då de försökt att genomföra det som 
Shaktimaan gör på film. Plathottam framhåller att, om TV-program anpassas till barn 
skulle det bli lättare för barnen att identifiera sig med det som de ser på TV. Vidare 
menar Plathottam att det finns behov av forskning och studier för att kunna peka ut 
angelägenheterna för barnen i Indien.38 Då barnen i min studie talar om innehållet i film, 
TV-program och serier, anser jag det vara jämförbart med det som presenteras i denna 
studie. Det har varit viktigt för mig att låta det barnen fokuserat på ta plats vid val av 
tidigare forskning, oavsett om de relaterade sina erfarenheter till film, TV-serier eller 
TV-program. Plathottams studie visar på problematik som även kan kopplas till det som 
barnen talar om i min studie. 
 
Vid historiska institutionen och centrum för barnkulturforskning vid Stockholms 
universitet, fann jag en magisteruppsats från 2007 med titeln, ”Kultur ska va kul. Det 
hörs ju på namnet. KUL TUR. Och så kanske man ska ha tur också…”. Kerstin 
Gustavsson har undersökt hur barn och unga ser på kultursatsningar. Gustavsson har 
gjort en enkät med 700 skolbarn samt 21 intervjusamtal, i åldrarna 4 till 18 år. 
Författarens resultat av intervjuerna berör på några ställen film. Då nämns det att flera 
av barnen tycker att det saknas bra film för deras åldersgrupp (varierad skolålder). En 
informants tillgång till film skiljer sig från de övriga barnens då hon berättar att hon 
brukar bli inbjuden av en släkting som är journalist, på filmvisningar: ”Jag har sett 

                                                 
36 Jansson 2005, s. 1793. 
37 Jansson 2005, s. 1794. 
38 NORDICOM, Children & Media (2007). (Newsletter, latest issue, No.2, 2007. Children and television 
in India). 
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filmer som inte ens visas på bio! Som aldrig kommer med i tidningen!”39 Det klargörs 
inte i uppsatsen, vilken sorts filmer det rör sig om som flickan får se, då hon bjuds med 
av sin släkting som är journalist. Jag anser dock att det ger en intressant vinkel på 
problematiken. Om det finns mer film att tillgå, som inte når ut till sin publik, kan det 
ligga i bibliotekens intresse att dessa kommer till allmänhetens kännedom och kanske 
kan även biblioteken tillgängliggöra ett större utbud. Film är en del av vårt kulturarv 
och jag anser att det är viktigt att det utbud som finns, representeras på våra bibliotek 
och visar på en mångfald som existerar i vårt samhälle, då även med tanke på skillnader 
i filmproduktion av män respektive kvinnor. 
 

2.5 Vad som fascinerar och vem som producerar 
 
Genom Våldsskildringsrådet gav författarna, Karin Stigbrand och Sofie Stolpe år 2000 
ut en antologi under namnet, Tusen flickor om film och våld.  Stigbrand berättar om hur 
unga gymnasietjejers upplevelser av filmvåld såg ut för unga kvinnor 1999. Studien är 
gjord på 1000 svenska flickor i åldern 16-20 år, kring hur de tänker och tycker om film, 
samt hur de väljer sina filmer. I topp bland de populäraste filmerna kommer Titanic som 
enligt tjejerna är sorglig, spännande och romantisk, samt att den berör extra för att det är 
en händelse som skett i verkligheten. En informant uppger att hon sett den fem gånger 
och att hon gråter varje gång.40 Flera av svaren berättar att tjejerna får återkommande 
mardrömmar och att de inte tycker om att se meningslöst våld. Samtliga ansåg att 
filmvåld har betydelse för hur unga människor förhåller sig till våld i verkligheten. De 
menar även att våldet får konsekvenser för mindre barn som tittar, vidare att de flesta 
kan skilja på film och verklighet, men att det finns de som inte kan.41 Det framkommer 
även att informanterna anser att filmer skulle se annorlunda ut om fler producenter vore 
kvinnor.42 I en dansk studie43 av filmforskaren Anne Jerslev, som finns med i antologin, 
uppger flickor att de utsätter sig för skräck för att det fascinerar. Det finns flickor i 
studien som uppger att de skiljer på skönskräck och äckelskräck och menar att, den 
senare konsumeras för att de vill bli chockade. Vidare att den goda spänningen ger ett 
sug i magen där gränser testas.44 I antologin finns även en redogörelse över fördelningen 
mellan män och kvinnor som har filmyrken och den visar att kvinnor är 
underrepresenterade på så gott som alla poster. Av fotografer är endast 5 procent 
kvinnor, av producenter är endast 19 procent kvinnor och av manusförfattare är endast 
25 procent kvinnor.45  Stolpe kopplar detta till ett maktperspektiv, vilket jag vill citera 
med följande rader: 
 

Filmen når fler människor än någon annan konstart och är, som vi 
har sett, populär framför allt bland unga människor. Den som 
kommer till tals genom filmen kan därför sägas ha makt över de 
idéer och värderingar som skapas i samhället. Är det bara män som 
kommer till tals, är risken stor att mäns upplevelser och tankar 

                                                 
39 Gustavsson, Kerstin 2007. ”Kultur ska va kul. Det hörs ju på namnet. KUL TUR. Och så kanske man 
ska ha tur också…”, s. 35. 
40 Stigbrand, Karin och Stolpe, Sofie 2000. Tusen flickor, s. 11. 
41 Stigbrand och Stolpe 2000, s. 33. 
42 Stigbrand och Stolpe 2000, s. 48-50, 69. 
43 Stigbrand och Stolpe 2000. Kap. Jakten på spänning, av: Anne, Jerslev, s. 113 ff.  
44 Stigbrand och Stolpe 2000. Kap. Jakten på spänning, av: Anne, Jerslev, s. 128-129. 
45 Stigbrand och Stolpe 2000. Filmarbetarkatalogen, tabell, hänvisning av: Anne von Sydow, s. 162. 
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kommer att upplevas som norm, som hur det är. Mannens idéer blir 
”naturliga”.46 
 

Av de 16–åriga flickorna i studien tror 87 procent att det skulle bli mindre våld i filmer 
om fler kvinnor hade inflytande i produktionen, de tror att det skulle bli högre 
åldersgränser och handla mer om kvinnors liv.47 Det är snarare intressant än 
problematiskt att resultatet i min egen studie visar på likheter med Stigbrand och 
Stolpes studie, trots ålderskillnad på deltagare. Således är det angeläget att använda 
Stigbrand och Stolpes studie som jämförelseunderlag.  
 

2.6 Barns läsupplevelser och bearbetning 
 
I juni 2007 gjorde NFER48 en undersökning gällande barns attityder till läsning hos 
2278 nioåringar och 2199 elvaåringar. Rapporten sammanställdes av Rebecca Clarkson 
och Helen Betts. Barnen var spridda över 61 skolor i England i olika regioner. 
Undersökningen visade att barnens attityder till läsning sedan 2003 fram till juni 2007, 
inte hade förändrats nämnvärt. Flickor tycker om att läsa böcker mer än pojkar, mellan 
9- och 11års ålder minskar läslusten. I nioårsåldern tenderar barnen att ha lägre 
självförtroende när det gäller läsning och behöver mer stöd. De oroväckande resultaten 
som presenterades mellan 1998 och 2003, kring minskning av barns läslust, verkar ha 
stannat av. Barnen föredrar i större utsträckning än tidigare år att läsa serier. 
Undersökningen bygger på samma frågor som tidigare års studier, vilket ger ett 
tillförlitligt resultat över tid. Dock tar då studien ingen hänsyn till att Internet har 
utvecklats enormt under denna tid. Något som även är intressant som tas upp i studien, 
är att barnen föredrar läsning framför att se på TV.49  
 
Donald Fry, rektor vid the English Department in a comprehensive school in Coventry, 
har skrivit boken, Children Talk About Books: Seeing Themselves as Readers. Fry har 
gjort djupsamtal med barn i åldern 8-12 år och pratat med dem om deras läsupplevelser 
av fiction böcker. Fry har konstaterat att fiktionsläsning är en viktig del i barnens liv 
som påverkar barnens språkutveckling. Därför menar Fry att lärare borde sätta sig in i 
barnens läsupplevelser för att kunna förstå vad det är barnen upplever.50 Fry tar upp att 
barn inte alltid är medvetna om vad som påverkar deras upplevelse, inställning och 
gensvar på en berättelse. Fry menar att barns egna problem och funderingar kan 
projiceras, barnet kan då hålla fast vid en viss bok för att den skänker en tillflykt. Fry 
problematiserar skolans förhållningssätt till böcker, som ofta handlar om att barn ska 
öka sitt ordförråd och för att få en förståelse för hur språket skrivs. Fry påpekar att 
upplevelsen som en bok kan skänka, då kommer i skymundan. Samt att barns inlevelse i 
de berättelser som de läser, växlar beroende på om de kan identifiera sig med 
berättelsen. Därför menar Fry att det är viktigt att anpassa bokval efter barns önskemål 
när det gäller innehåll, svårighetsgrad och perspektiv.51 Jag använder Frys studie av 
barns läsupplevelser för att förstärka jämförelseunderlaget kring barnens 
filmupplevelser i min egen studie. 

                                                 
46 Stigbrand och Stolpe 2000. Kap.  Marknaden och makten, av: Stolpe, Sofie, s. 182. 
47 Stigbrand och Stolpe 2000, s. 221-223. 
48 National Foundation for Educational Research 
49 Clarkson, Rebecca och Betts, Helen 2008. Attitudes to reading at ages nine and eleven, s. 1-4. 
50 Fry, Donald 1985. Children Talk About Books: Seeing Themselves as Readers, s. viii. 
51 Fry 1985, s. 101-107. 
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Amira Sofie Sandin skrev 2004 magisteruppsatsen, Läslust – en brinnande känsla i 
magen: En studie av 9 - 12 - åringars upplevelser och uppfattningar av läslust, vid BHS 
i Borås. Sandin beskriver barnens lustfyllda läsning samt vilka faktorer som påverkar 
barnen i deras läsning. På några ställen jämför barnen i studien sina läsupplevelser med 
sina filmupplevelser.52 Barnen menar att TV bara är en bild där man ser hur det ska vara 
och när de själva läser kan de tänka och fantisera kring olika saker. När de ser en film 
på TV som varit en bok, så tycker de att det blir ganska meningslöst att läsa boken för 
de använder inte fantasin lika mycket. Någon vill läsa boken först för att sedan jämföra 
med filmen. Någon föredrar att se filmen först, för att det annars inte blir som de tänkt 
sig. Något barn ger uttryck för att man får veta mer i boken, det tar tid att få en bild av 
hur allt hänger ihop. Barnen beskriver även att de behöver lugn och ro omkring sig för 
att kunna koncentrera sig, om de hör någon prata i telefon samtidigt så blandas allt ihop 
och det blir svårt att komma in i boken.53 Det intressanta med studien i ovan nämnd 
uppsats är att barnen har fått jämföra upplevelser av att se på film och att läsa böcker. 
Detta ger mig ett bra underlag för jämförelser med det som framkommer i min egen 
studie rörande barnens erfarenheter, eventuella likheter och skillnader kan vara 
intressant att titta på. 
 

2.7 Jämställda barn 
 
Margareta Rönnberg som är professor i mediepedagogik, har forskat kring barn och 
medier. En av hennes böcker heter, ”Nya medier”: men samma gamla barn kultur?. 
Rönnberg tar upp barnens villkor och hävdar att det som är avgörande, är hur vuxna 
behandlar barnen.54 Rönnberg hänvisar till Dagny Kaul55 när hon resonerar kring de 
förutsättningar som krävs för att samhället ska kunna nå utveckling och framhåller att 
vuxna måste förstå barns utgångspunkter. För att kunna göra det måste vuxna erkänna 
barn som fullvärdiga människor, ”ty så länge som barnet underordnas vuxna såsom 
påstått varande en omogen, ofullständig människa förblir barnet osynligt och föremål 
för vuxnas projiceringar.”56 Rönnberg ser i framtiden en mer homogeniserad bild av 
människan, fri från ”genus- och generationsojämlikheter”57, där fokus istället ligger på 
synsätt, värderingar och erfarenheter – oberoende av ålder och kön.58 Rönnberg får stå 
för en mer övergripande bild av hur vuxna kan förhålla sig till barn och vad detta 
eventuellt kan ge för konsekvenser. Om vi reflekterar över vad vi baserar vår 
människosyn på, kan det leda till att vi kan förmå oss att se alla människor, oavsett 
ålder, som jämlika. Detta anser jag i allra högsta grad är tankegångar som även 
bibliotekarier bör reflektera över. 
 
David Buckingham som är professor i undervisning vid Institute of Education vid 
University of London, har i sin bok, After the death of childhood, reflekterat över 
barnens ställning i samhället. Buckingham menar att samhället bör beakta att det är de 

                                                 
52 Sandin, Amira Sofie 2004. Läslust – en brinnande känsla i magen: En studie av 9 - 12 - åringars 
upplevelser och uppfattningar av läslust, s. 47-48, 59. 
53 Sandin 2004, s. 47, 48, 50. 
54 Rönnberg 2006, s. 352. 
55 Vid intresse, se vidare: Kaul, Dagny 1984. Barnet som menneske, barnerett en menneskerett? 
56 Rönnberg 2006, s. 353. 
57 Rönnberg 2006, s. 356. 
58 Rönnberg 2006, s. 356. 
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vuxnas normer som styr reglerna kring barns film- och TV-konsumtion. Buckingham 
framhåller att det är nedvärderande att hävda att barnen skulle kopiera de beteenden 
som de ser utan att reflektera över det. Vidare anser Buckingham att det viktigaste är att 
låta barn och unga själva få berätta. Buckingham påpekar även att det inte bara är barn 
som skräms av otäcka scener på film, även vuxna blir skrämda. Därför menar 
Buckingham att det ligger på vuxnas ansvar att lära barn att hantera de känslor som 
väcks så att barnen själva kan fatta beslut om vad som känns riktigt.59 Vidare berättar 
Buckingham att barn som han själv har intervjuat har berättat att de tycker om att bli 
skrämda och att de ofta har en önskan om att se om samma sekvens om och om igen. 
Buckingham förklarar vidare att repeterandet i sig kan hjälpa barn att bearbeta det som 
de upplevt som traumatiskt i en film.60 I Buckinghams bok har jag funnit intressanta 
resonemang kring hur barn bearbetar sina upplevelser och förknippar dem med sina 
personliga erfarenheter, vilket är något som jag har valt att även ta upp i min egen 
studie. Denna källa ger mig således aspekter som jag kan bolla med när det kommer till 
att söka bekräftelse för det som jag eventuellt finner i min egen studie. 
 

2.8 Några magisteruppsatser inom B&I 
 
Det finns en del uppsatser inom B&I om filmurval och filmutbud och bibliotekariers 
attityder till film, dock har jag i avgränsningarna klargjort att jag inte kommer att beröra 
dessa ämnen. De uppsatser som jag presenterar här nedan berör på något sätt 
användarstudier och film, dock kan det gälla uppsatser som har fokuserat på flera olika 
medier eller kultur mer allmänt på bibliotek, där film tas upp som en aspekt. Dessa tre 
nedanstående uppsatser får utgöra exempel på inom B&I gjorda användarstudier. Jag 
hade kunnat presentera samtliga uppsatser som producerats med fokus på film, men då 
jag inte strävar efter att vara heltäckande anser jag att dessa tre visar ett representativt 
urval.  
 
Patrik Bäckwall skrev 2001 magisteruppsatsen, Har vi det ni söker eller önskar ni något 
annat? En undersökning om ungdomars musik- och filmintresse och deras syn på 
musik- och filmutbudet i ett mindre och ett större bibliotek. I uppsatsen har Bäckwall 
undersökt hur unga ställer sig till film- och musikutbudet vid tre bibliotek på olika orter. 
Bäckwall har valt att göra enkäter med 140 unga i åldern, 15-25 år.61 De som svarat att 
de lånar film, kommer i första hand från Borås där det är gratis att låna film. De som 
uppger att de saknar någon genre menar att de skulle önska att skräckfilmer fanns i 
utbudet. Dock är det många som inte har några direkta åsikter om utbudet, de som har 
uttalat sig är ganska nöjda. De tillfrågade tittar helst på thriller, drama och action.62 
 
Maud Andersson och Carolina Ericsson skrev 2006 magisteruppsatsen, Barn och kultur 
på biblioteket. Författarna har gjort en användarstudie av ett bibliotek, där de intervjuat 
22 barn i 11-årsåldern. Om film och TV sade barnen att, alla tittar en hel del på TV. 
Favoritprogram var till största delen amerikanska komedier och serier som exempelvis 

                                                 
59 Buckingham, David 2000. After the death of childhood: Growing up in the age of electronic  
media, s.141.  
60 Buckingham 2000, s. 140. 
61 Bäckwall, Patrik 2001. Har vi det ni söker eller önskar ni något annat? En undersökning om 
ungdomars musik- och filmintresse och deras syn på musik- och filmutbudet i ett mindre och ett större 
bibliotek. s. 7ff. 
62 Bäckwall 2001, s. 49-56.  
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Simsons, Alla älskar Raymond, Desperate Housewives och My name is Earl. De gillade 
även spännande serier som Lost och Prison Break. När det gäller favoritprogram 
redogörs det för exakt tid och kanal som det går i. Flickorna gillar Floor filler och andra 
dansprogram, samt djurprogram. Sportprogram gillar både pojkarna och flickorna. De 
flesta av barnen hyr film i videoaffär eller tittar på filmer på tv. De gillar komedier, 
actionkomedier samt actionfilmer. Flickorna föredrar romantiska filmer som till 
exempel; En prinsessas dagbok och Så som i himmelen. Några av pojkarna ser helst på 
skräckfilmer och nämner The Ring, Motorsågsmassakern och Scary movie. Det är 
framför allt pojkarna som styr samtalet.63 Flertalet barn i studien tycker inte att 
filmutbudet på biblioteket är bra, det händer att några av barnen lånar filmer på 
biblioteket. En pojke omnämner filmerna som ”second hand” och en pojke tror att det 
bland bibliotekets utbud av film finns mer faktafilmer än i videobutiken. Om barnen i 
studien fick bestämma skulle de vilja ha skräckfilmer, action och romantiska komedier. 
En pojke sa: ”Såna man vill låna.”64  
 
Johanna Hagelin och Nina Olausson skrev 2007 magisteruppsatsen, Vad gör de på 
biblioteket? – En undersökning om ungdomars biblioteksvanor. I denna uppsats har 
författarna fokuserat på hur ungdomar, i åldrarna 15-24 år, använder bibliotek samt om 
utbudet på bibliotek svarar mot ungdomars förväntningar. Vald undersökningsmetod är 
enkäter. Analysen har delats in i fyra olika delar, där biblioteket representerar fyra olika 
centra; kulturcentra, kunskapscentra, informationscentra och socialcentra. De flesta 
ungdomarna lånar inte film på biblioteket, men bland dem som gör det är de mest 
populära genrerna komedi, drama och thriller.65 En respondent har angett att han/hon 
lånar ”smalt, som är svårt att hitta på piratebay”66.  
 
Jag har valt att avsluta kapitel 2 med dessa tre magisteruppsatser gjorda inom B&I. 
Dessa får representera inom B&I gjorda användarstudier där film berörs på något sätt. 
Då det är en brist på studier och magisteruppsatser inom vårt forskningsområde både 
nationellt och internationellt, med utgångspunkt i barns eget perspektiv och fokus på 
film, anser jag att relevansen för min egen studie beläggs. Tanken med samtliga ovan 
valda texter i kapitel två, är att de genomgående ger empirin ett jämförelseunderlag. Jag 
har främst lagt vikt vid att vara följsam mot det som barnen fokuserade på under 
intervjuerna. Detta resulterade i att jag efter intervjuerna fick välja bort studier som jag 
från början trodde skulle bli relevanta som jämförelseunderlag, och istället lägga till 
studier som tar upp det som barnen tog fasta på.  
 

 

                                                 
63 Andersson, Maud och Ericsson, Carolina 2006. Barn och kultur på bibliotek, s. 41. 
64 Andersson och Ericsson 2006, s. 43. 
65 Hagelin, Johanna och Olausson, Nina 2007. Vad gör de på biblioteket? – En undersökning om 
ungdomars biblioteksvanor, s. 61-62.  
66 Hagelin och Olausson 2007, s. 57.  
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3 Teoriram 
 
Då syftet med min studie är att förstå barns kommunikation, har jag valt att utgå från 
kommunikationsteori. John Fiske, professor vid University of Wisconsin – Madison, tar 
i sin bok upp olika synsätt inom medie- och kommunikationsvetenskapen.67 Fiske 
förklarar att det finns två inriktningar som kan väljas då studiet gäller kommunikation. 
Den ena riktningen ser kommunikation som en tillämpning där ordväxling sker mellan 
människor. Den ser främst till det språkliga och lingvistiska. Jag har valt att utgå från 
den andra inriktningen som ser kommunikation som en ständigt pågående process där 
människor utbyter budskap och påverkar varandras uppföranden och upplevelser i olika 
situationer. Fokus ligger på vad det är som sker i utbytet, då vi som individer tolkar de 
budskap som sänds ut, både verbala och icke-verbala.68 De icke-verbala koder som finns 
definierade i Fiskes bok69 har betydelse då vi överför våra budskap mellan varandra.70 
Fiske refererar till Argyle (1972) som har definierat tio icke-verbala koder. Av dessa tio 
koder har jag fokuserat på närhet, orientering, nickar, ansiktsuttryck, gester, 
kroppsställning, ögonrörelser och ögonkontakt.71 Jag har även lyssnat till de 
paradigmatiska koderna som rör röststyrka, tonfall och hastighet som ger budskap om 
sinnesstämning.  
 
John Fiske redogör för den gemensamma kärnan som finns i varje kulturs erfarenheter. 
Fiske menar att det är dessa ”koder och sedvänjor”72 som gör att vi förstår vår kultur. 
Vidare att vi genom våra gemensamma koder uttrycker och upplever vårt medlemskap i 
kulturen, vi skapar tillsammans vår kulturella verklighet och livskraft.73 Dessa rader 
anser jag bekräftar min åsikt, om att det är en fördel för studien att jag och barnen har 
samma kulturella bakgrund. Det gör det rimligt för mig att kunna förstå det barnen 
uttrycker, då vi har beteenden som är inlärda som går att härröra till en gemensam 
kulturell bakgrund och kan således utgöra bedömningsgrunder för min studie. Argyle’s 
beskrivningar av de icke-verbala koderna i Fiskes bok, vid jämförelse med annan 
litteratur, anser jag inte vara så utförliga som jag önskade. Jag har därför valt att 
komplettera med mer utförliga beskrivningar med hjälp av Björn Nilsson och Anna-
Karin Waldemarssons böcker om kommunikation. I styckena 3.1.1 – 3.1.4 har jag med 
beskrivande text förklarat dessa koder, och tagit upp olika aspekter som berörs av dessa, 
samt hur jag själv förhållit mig till dem under arbetet. Dessutom har jag i analyskapitlet 
kompletterat beskrivningarna av de icke-verbala koderna med David Givens webb-
ordbok, The Nonverbal dictionary of gestures, signs & body language cues: From 
Adam’s apple-Jump to Zygomatic smile, för att ytterligare kunna förklara de koder som 
jag ansett mig kunna tolka i barnens icke-verbala kommunikation. Därutöver har jag vid 
analysen använt mig av min intuition, vilket jag förklarar i avsnittet om analysmetod, 
4.5. Således har jag ett friare förhållningssätt till min teoriram och tenderar följaktligen 
en metodologisk ansats, där jag hänvisar till min intuition och förståelse. Då teoriramen 
beskriver vad jag har tolkat i barnens samtal, kan detta ses som en djupare beskrivning 
av intervjuteknik då det rör olika kommunikationsaspekter som ska dokumenteras. Jag 

                                                 
67 Fiske, John 1982. Kommunikationsteorier, s. 11-12. 
68 Fiske 1982, s. 12-13. 
69 Argyle 1972. 
70 Fiske 1982, s. 90. 
71 Fiske 1982, s. 90-93. 
72 Fiske 1982, 107. 
73 Fiske 1982, 107. 
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har dock valt att hålla isär kapitel 3 och 4 då jag i kapitel 3 utgår från 
kommunikationsteori och i kapitel 4 beskriver mitt tillvägagångssätt med fokusgrupper 
samt analysmetod. Det hade även varit intressant att utgå från Peter Salovey och John 
Mayers, eller Daniel Golemans redogörelser av, Känslans Intelligens – Emotionell 
Intelligens, som berör icke-kunskapsmässiga aspekter som emotionella och sociala 
faktorer. Dock hade detta krävt en djupare redogörelse av mina personliga insikter 
gällande de områden som berörs. Dessa avser själkännedom, självkontroll, social 
medvetenhet och relationshantering, vilka Goleman menar är inlärda förmågor och inte 
medfödda talanger.74  
 

3.1 Kommunikation 
 
Björn Nilsson, psykolog och sociolog, verksam vid Högskolan i Skövde och Anna-
Karin Waldemarson, dramapedagog och lärare vid Ljungskile folkhögskola, har i 
boken, Kommunikation mellan människor, beskrivit att det är när vi omformar tankar 
och känslor till handlingar och tal, som vi förstår varandra. Vidare menar Nilsson och 
Waldemarson att alla människor har något gemensamt, våra erfarenheter och behov, 
våra språk och vår vardag, vilket gör att vårt beteende ofta kan förutsägas av andra 
människor. Vi är dock unika och var och en har sina personliga erfarenheter, vilket 
innebär att vi även beter oss oförutsägbart, detta menar författarna, får oss att överföra 
budskap och kommunicera med varandra.75 Vidare resonerar Nilsson och 
Waldemarsson, att vi människor inte förväntar oss att få en fullständig bild i ett samtal, 
otydligheter kan förstås i sammanhanget. Våra erfarenheter blir som filter, genom vilka 
vi tolkar innebörder i det vi kommunicerar.76 
 

3.1.1 Icke-verbal kommunikation  
 
När Nilsson och Waldemarsson beskriver icke-verbal kommunikation utgår de från en 
rad olika kriterier. Författarna menar att när det gäller kroppsuttryck och intryck, skapas 
betydelsen i våra egna uppfattningar när vi tolkar varandra och kan således ha olika 
betydelse för olika individer. Vidare att budskapets effekt kan uppfattas som 
mottagarens perspektiv, om vi tar hänsyn till avsikten.77 Dessutom menar Nilsson och 
Waldemarsson att det går att dra slutsatser om inre upplevelser, värderingar och känslor 
genom våra ansiktsuttryck. Då någon är nedstämd tittar de mindre på andra, samt om 
det talas om svåra samtalsämnen kan det vara tecken på avståndstagande eller protest att 
se den andra i ögonen, förklarar författarna. Samt att ögonen ofta är öppningen till 
kommunikation, vare sig vi är bekanta eller främmande för varandra.78 
 
Kroppen talar om huruvida vi är öppna, spända eller avståndstagande, genom närhet och 
orientering. Med andning och hjärtslag, som författarna omnämner som personlig 
energi, visar människan sin intensitet och rytm vilket bidrar till människors individuella 

                                                 
74 Goleman, Daniel 1995. (Emotional Intelligence). http://www.12manage.com/ Find a Method / 
Emotional Intelligence. 
75 Fiske 1982, s. 10. 
76 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 10. 
77 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 69. 
78 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 71. 
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sätt att uttrycka sig.79 Vidare förklarar författarna att huden kan rodna av ilska eller 
nervositet, samt blekna av rädsla, trötthet, skräck och vrede. Kroppens gester menar 
Nilsson och Waldemarsson är ”kroppens egen stenografi”, de medvetna rörelser vi 
förenar med skiftande ansiktsuttryck för att fylla ut, förtydliga eller kommentera verbala 
budskap.80 Om jag inte hade förberett mig på att dessa mångfacetterade faktorer spelar 
in vid kommunikation hade det varit svårt om inte omöjligt att förklara mina tolkningar. 
 
Författarna förklarar att vi genom vår kroppsställning och våra blickar och ögonrörelser 
visar om vi är aktiva eller passiva i vårt engagemang.81 Nilsson och Waldemarsson 
beskriver att en förändrad sinnesstämning märks då rösten ändras med tonfall och 
hastighet, rösterna blir ”undertexter”82, då visas inre tankar, känslor, motiv, avsikter och 
engagemang.83 För att få tillbaka kontrollen kan vi helt enkelt stötta oss själva, genom 
att vi rör vid oss, medvetet eller omedvetet, exempelvis genom att dra i öronsnibbarna, 
klia oss i nacken eller ta tag i hakan. Författarna förklarar att den som försöker att 
komma in i ett samtal kan lyfta händerna och luta kroppen framåt eller dra efter andan. 
Vidare att den som har ordet och inte har talat klart kan vända bort blicken och tala 
fortare. Då någon talat klart, menar författarna att personen sänker tonen och minskar 
ner gesterna vilket signalerar att personen är redo att lämna över till någon annan.84 
Avslutningsvis poängterar Nilsson och Waldemarsson om icke-verbal kommunikation 
att, ett möte med en främling kan väcka nervositet, osäkerhet och rädsla. Risken är att vi 
då skapar ogrundade åsikter och tyckanden som inte håller för en kritisk granskning.85 
Det är framförallt denna sista aspekt som kan tala mot mina tolkningar, om det helt 
enkelt skulle vara så att barnen uppfattat situationen med att bli intervjuade som 
obehaglig. Jag menar att det därför är en fördel med fokusgrupper, då barnen är flera till 
antalet och kan de välja att vara tysta om de inte vill berätta. I nästa stycke visar jag en 
kommunikationsmodell som förklarar dynamiken i kommunikation. 
 

3.1.2 Förklarande modell 
 
Författarna klargör att det vid kommunikationsstudier har visat sig att vi är både sändare 
och mottagare på samma gång, då den som pratar, samtidigt tolkar kroppsspråket hos 
den som lyssnar för att förstå budskapen.86 Författarna förklarar att all kommunikation 
sker i ett psykologiskt, fysiskt, socialt och kulturellt sammanhang. Vidare att de fysiska 
aspekterna rör plats, tid och yttre omständigheter, de psykologiska aspekterna rör 
tankar, känslor, erfarenheter, stress och fördomar. De sociala aspekterna rör identitet, 
relationer, makt och roller, samt de kulturella aspekterna som rör värderingar, attityder, 
världsbild och språk. Alla dessa utgör ett sammanhang, unikt för varje individ vilket 
medför att det finns risker för feltolkningar.87 Därför poängterar jag att det är i 
situationens sammanhang som jag har gjort mina värderingar av barnens budskap, vilket 
inte speglar en sanning, utan endast mina tolkningar.  
 
                                                 
79 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 72-73. 
80 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 73. 
81 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 75. 
82 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 77. 
83 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 77. 
84 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 79, 81. 
85 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 121-122. 
86 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 13- 14. 
87 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 15. 
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Jag har valt att visa en kommunikationsmodell av den process som pågår då vi 
kommunicerar för att ge en bild av vad det är som jag har studerat i min undersökning. 
Modellen är en av de mer detaljerade som jag hittat. Wiio har gjort en bearbetning av 
Claude Shannons och Warren Weavers kommunikationsmodeller. Wiios modell finns i 
boken "Kommunikation – vad är det?".88 I Nationalencyklopedin har Tomas Widlund 
formgivit en modernare variant av Wiios modell. Det är Widlunds variant av Wiios 
modell som jag har valt att visa här nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kommunikationsmodell, Nationalencyklopedin (2008). 89  
 
Ovanstående modell beskriver ganska detaljerat den process som är ständigt pågående 
när vi kommunicerar, vilket vi alltid gör oavsett om vi talar eller är tysta, menar Nilsson 
och Waldemarsson. Följande rader på nästa sida anser jag förtydligar betydelsen av att 
även tolka tystnaden. 
 

                                                 
88 Wiio, Osmo A 1973. Kommunikation - vad är det?, s. 69. 
89 Kommunikationsmodell, artikelansvarig och typoform: Widlund, Tomas 2008. NE. 
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Varje beteende rymmer ett budskap, det finns så att säga inget 
”obeteende”. Även om vi slutar att prata med någon som vi är ovän 
med, är luften så laddad och uppfylld av spänningar att strömmen av 
signaler är stridare än vanligt. Även det mest uttryckslösa ansikte, den 
orörligaste kropp och den tystaste mun rymmer tusen budskap. 90 
 

3.1.3 Oavsiktlig kommunikation 
 
Nilsson och Waldemarson förklarar vidare att omedvetna budskap är de signaler som 
mottagaren ser men som vi själva ofta inte är medvetna om, det kan vara en ansträngd 
röst eller små ryckningar i ansiktet. Oavsiktliga budskap kan vi inte låta bli att sända ut. 
I författarnas bok ges exempel som sluddrigt tal eller rodnad.91 Nilsson och 
Waldemarson menar att de flesta budskapen är icke-verbala, ”sådant vi förmedlar med 
hjälp av kroppen.”92 Nilsson och Waldemarson betonar också vikten av att tänka på 
språkliga aspekter, då ordagrann tolkning plockar upp brus. Vi kan mena olika saker 
med ett och samma ord eller ha en annan avsikt med det som vi säger än vad tolkaren 
hör.93 Med stöd i det som författarna här ovan förklarar, har jag därför lagt stor vikt vid 
att dokumentera och memorera barnens omedvetna budskap som jag la märke till under 
intervjuerna, således deras icke-verbala kommunikation.  
 

3.1.4 Maktrelationen i studien och selektiv varseblivning 
 
Nilsson och Waldemarson förklarar att det finns två nivåer i all kommunikation. Den 
ena gäller, vad vi säger - innehållsmässig nivå. Den andra ger en tydlig antydan om hur 
vi vill att andra ska uppfatta det vi säger – relationsnivå, ”vad vi får göra i förhållande 
till varandra.”94 Detta har att göra med vad vi tycker att vi har för skyldigheter och 
rättigheter till varandra, här markerar vi status, fientlighet och intimitet, menar 
författarna. Motsägelser som framträder när uttryck inte är samstämda, kan vara en källa 
till oklarheter och missförstånd. Maktaspekter barnen sinsemellan kan exempelvis gälla 
uttryck för empati, uppmuntran, ifrågasättande, att klandra varandra, göra påståenden 
och att uppmuntra varandra.95 Nilsson och Waldemarson beskriver vikten av bekräftelse 
på det vi ger av oss själva. Vidare förklarar författarna att vi som lyssnare kan välja att 
”bekräfta, förneka eller avvisa”96 det som framförs. Författarna beskriver att vår 
självbild och medvetenhet bygger på speglingar i andra människors reaktioner. Då vi 
blir avvisade eller nonchalerade finns det risk för att negativa känslor väcks som kan få 
konsekvenser vid upprepade tillfällen, vilket författarna menar försvagar jaget.97 Genom 
att här ovan poängtera det Nilsson och Waldemarson förklarar, vill jag visa att jag under 
arbetet med grupperna varit medveten om att det var viktigt att ge barnen bekräftelse 
och uppmuntran för det de själva valde att berätta. För att inte låta mina förkunskaper 
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styra studien mot att bli självbekräftande, har jag lagt vikt vid att istället vara följsam 
mot barnen genom att låta det som de tog fasta på, styra ramverket för studien.98  
 
Enligt Annika Lantz, som har skrivit boken, Intervjumetodik, är det inte viktigast att 
redogöra för sina förkunskaper, utan att istället förklara för läsaren hur man som 
forskare har arbetat med sin referensram för att inte låta sina förutfattade meningar styra 
arbetet mot en självbekräftande studie.99 Då jag har arbetat med en grupp barn, individer 
som jag lätt känner empati med, finns det en risk för att jag som forskare kan bli för 
känslomässigt engagerad. Alan Bryman menar att detta kan försvåra 
forskningsprocessen.100 För att kunna skilja på barnens åsikter och mina åsikter, 
reflekterade jag över mina egna ståndpunkter kring de frågeteman som jag valt och 
dokumenterade mina åsikter, som ett möjligt stöd att falla tillbaka på under analysen. 
Nilsson och Waldemarsson förklarar att det finns en risk att vi som individer tenderar att 
se det som attraherar och som vi känner igen oss i, istället för att upptäcka det som 
överraskar. Alltså förstärks det vi redan vet och det vi tror att den person vi lyssnar på 
menar, vilket styr vårt seende.101 Min egen självbild spelar alltså roll för hur jag som 
forskare förhåller mig till det som sagts. Nilsson och Waldemarsson menar att det därför 
är viktigt att framhålla att det vi som individer gör är att tolka och att det finns olika 
tolkningsmöjligheter.102  
 
Sammanfattningsvis tar jag upp några rader som kan vara bra att ha i minnet inför 
läsning av kapitel 4 där jag beskriver min teoriram. Som bedömningsgrunder har jag 
använt mig av Argyle’s icke-verbala koder. Av dessa har jag fokuserat på närhet, 
orientering, nickar, ansiktsuttryck, gester, kroppsställning, ögonrörelser och 
ögonkontakt.103 Jag har även lyssnat till de paradigmatiska koder som rör röststyrka, 
tonfall och hastighet i talet, som ger budskap om sinnesstämning. Genom våra 
gemensamma koder uttrycker och upplever vi vårt medlemskap i vår kultur, vi skapar 
tillsammans vår kulturella verklighet och livskraft.104 Det gör det rimligt för mig som 
forskare att kunna förstå det barnen uttrycker, då vi har beteenden som är inlärda som 
går att härröra till en gemensam kulturell bakgrund. Nilsson och Waldemarsson 
förklarar att vi människor inte förväntar oss att få en fullständig bild i ett samtal, 
otydligheter kan förstås i sammanhanget. Våra erfarenheter blir som filter, genom vilka 
vi tolkar innebörder i det vi kommunicerar.105 Med våra kroppar talar vi om huruvida vi 
är öppna, spända eller avståndstagande, genom närhet och orientering. Kroppens gester 
menar Nilsson och Waldemarsson är ”kroppens egen stenografi”, de medvetna rörelser 
vi förenar med skiftande ansiktsuttryck för att fylla ut, förtydliga eller kommentera 
verbala budskap.106 Om jag inte hade förberett mig på att dessa mångfacetterade 
faktorer spelar in vid kommunikation hade det varit svårt att sätta ord på mina 
tolkningar.  
 
 
                                                 
98  Doverborg och Pramling, Samuelsson 2000. 3:e uppl., Att förstå barns tankar: metodik för 
barnintervjuer, s. 44-45.  
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100  Bryman, Alan 2001. Samhällsvetenskapliga metoder, s. 37. 
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104 Fiske 1982, 107. 
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4 Metod och material 
 
I detta kapitel presenterar jag vilken undersökningsmetod jag har använt mig av samt 
hur jag gjort mitt urval. Jag tar upp etiska aspekter som jag begrundat och jag beskriver 
även det faktiska genomförandet av intervjuerna. Jag berör ganska kortfattat hur jag 
transkriberat ljudbanden samt problematik som jag upplevt med min intervjuguide. Där 
efter tar jag upp min analysmetod samt att jag avslutningsvis har reflekterat över 
validitets och reliabilitets aspekter i sista stycket om metodkritik. 
 

4.1 Val av undersökningsmetod 
 
Metodval har styrts av att det fordras samtal för att komma åt en grupps interaktion.107 
Jag har valt att göra fokusgruppintervjuer kring det uppsatsen syftar till, att förstå hur 
barnen förhåller sig till film och sina filmupplevelser. Fördelar som Victoria Wibeck tar 
upp i sin bok, Fokusgrupper, är de möjligheter en forskare får genom att studera hur 
samtal kring en studies fokus tar form i en grupp.108 Fokusgrupper används idag inom 
flera områden, exempelvis medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, 
socialmedicin och marknadsföring. Metoden används då för att studera bland annat 
attityder, tankar, åsikter, argument och uppfattningar, samt för att studera interaktion i 
grupper,109 vilket jag anser passar in på det som jag har för avsikt att göra, att försöka 
förstå barnens förhållningssätt. Lena Lundgren talade 2006 på bibliotekskonferensen, 
Mötesplats inför framtiden, om utvecklingen av användningen av fokusgrupper inom 
biblioteksverksamheter och tog då upp följande:  
 

En av de stora förändringar som folkbiblioteken har genomgått det senaste 
årtiondet är perspektivskiftet från ett organisations-/biblioteksperspektiv till 
ett individ/användarperspektiv. Det är enligt min mening ett paradigmskifte, 
en förändring minst lika genomgripande och viktig som den tekniska 
utvecklingen om än inte så iögonfallande. Förändringen är av avgörande 
betydelse för biblioteken. Konsekvenserna är många och det för för [sic!] 
långt att gå in på dem här men en följd av detta perspektivskifte är att det har 
blivit mycket viktigt att ta reda på vad människor tycker om olika 
verksamheter, både för utvärderingar och utvecklingsarbete. För att samla in 
människors åsikter, använder biblioteken undersökningar av olika slag.110 

 
Lundgrens förklaring anser jag ger mig en bra motivering till val av metod för min 
undersökning. Lundgren menar att hon tror att metoden blivit populär att använda vid 
bibliotek, på grund av att fokusgrupper ger mycket information med en avgränsad 
arbetsinsats, samt att ”samtalsformen passar i bibliotekskulturen.”111 En alternativ 
metod skulle ha kunnat vara att göra enkäter, observationer eller kvalitativa 
djupintervjuer, som då hade gett mig större möjlighet att kontrollera skeendet.112 Peter E 
Hopkins tar i en artikel upp kritiska aspekter värda att beakta, trots att Hopkins artikel 
rör fokusgruppsintervjuer inom ett annat område.  Hopkins menar på att fokusgrupper 

                                                 
107 Bryman 2001, s. 325. 
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109 Wibeck, Victoria 2000. Fokusgruppintervjuer: Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod, s. 19-20. 
110 Lundgren, Lena 2006. Fokusgrupper – en metod som passar biblioteken, s. 3. 
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som metod har använts ganska länge nu, men att få områden har utvecklat ett eget 
teoretiskt förhållningssätt till metoden. Vidare att det som hittilldags publicerats om 
metoden, i stort sett hänvisar till ett fåtal källor och ger således en förenklad bild av hur 
metoden skall användas. Därför poängterar Hopkins värdet av att fler utvecklar ett 
disciplinanpassat förhållningssätt till metoden och att detta skall redogöras noggrant, så 
att metoden kan utvecklas, istället för att kopieras.113  
 

4.1.1 Urval och motiveringar 
 
Jag ville inte gå via en rektor på en möjlig skola för att få tag på en klass att forska i. 
Min tanke var den att jag inte ville riskera att någon lärare eventuellt skulle känna en 
skyldighet till att delta på grund av att deras chef frågat. För att snabbt komma igång 
valde jag av bekvämlighetsskäl att vända mig till en för mig tidigare känd 
kurshandledare för att komma åt en kontaktingång, då jag visste att jag fördelaktigt 
skulle kunna få tillgång till ett nätverk. Jag hade vetskap om kontaktens 
specialistkunskaper och såg det som en fördel att kunna nyttja denna ingång till de 
skolor där vederbörande är eller har varit verksam. Jag berättade kort vad jag ville 
skriva om och att jag hade önskemål om att barnen skulle vara i nioårsåldern. I Bo Møhl 
och May Schacks bok När barn läser: Litteraturupplevelser och fantasi, har jag funnit 
att det är först i tioårsåldern som barns varseblivning är helt utvecklad. Författarna tar 
upp att det är ett faktum att barns erfarenheter är av stor betydelse för hur och vad de 
upplever, det som vuxna kan tycka är bagateller, ”kan för barnet vara det väsentligaste i 
hela berättelsen.”114 Min tanke är att barn runt nioårsåldern kan vara mer spontana än de 
barn som i tioårsåldern kan ha hunnit utveckla en högre grad av medvetenhet, som 
skulle kunna medföra en ökad självcensur. Jag är medveten om att det inte går att 
generalisera då alla barn är olika, jag vill dock påpeka att åldersgruppen är ett medvetet 
val och med ovanstående resonemang motiverar jag mitt önskemål av en viss 
åldersgrupp. Då mitt önskemål om specifik ålder hade uppfyllts, ansåg jag att mitt 
primära kriterium var uppfyllt och jag såg ingen anledning till att söka fler klasser 
utifrån specifika kriterier. Gruppen är homogen sett till ålder (9-10 år), nationalitet och 
region. Jag anser även att barnen är en representativ grupp att studera då de konsumerar 
film och TV i olika grad.  Hopkins nämner att ämnets känslighet påverkar val av 
åldersgrupp för en studie. Hopkins har använt som flest tolv ungdomar per grupp, i 
åldern 15 till 16 år. Om yngre deltagare ska användas rekommenderar Hopkins att 
antalet deltagare per grupp bör vara färre, inget exakt antal rekommenderas.115 
 

4.1.2 Etiska aspekter 
 
Jag har fått tillstånd av barnen, deras föräldrar samt ansvarig lärare för klassen. Jag fick 
plats för min forskning under skoltid, vilket kan vara en belastning för ansvariga lärare 
då jag tog tid i anspråk från planerad undervisning.116 Brevet som jag skickade med 
barnen hem för att be vårdnadshavare om tillstånd, finns med som bilaga 3. Vidare 
förklarade jag de konfidentiella aspekterna för barnen, att jag som forskare inte får 
berätta för någon om vem som sagt vad, att jag har skyldighet att förvara ljudbanden 
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och allt material på säker plats utan att någon annan får tillgång till materialet. Jag 
förklarade för dem att deras namn skulle kodas så att utomstående inte kan identifiera 
vem som har sagt vad genom att enbart läsa resultatredovisningen. Jag påpekade även 
att det är viktigt att barnen inte berättar för andra som inte deltagit, om vem som sagt 
vad. Wibeck kommenterar liknande situationer med följande rader: ”Däremot är det 
omöjligt att svara för att de övriga deltagarna inte sprider information om andra 
personer som de fått genom sin medverkan i en fokusgrupp”.117 

 
Jag har funderat länge över problematiken kring att anonymisera materialet. ”Ju mer 
nyanserad empiri, desto större är risken att aktörerna i forskningsgrupperna kan bli 
igenkända.”118 För att inte förlora värdefull information som barnen delgivit har jag 
justerat detaljer och rekvisita i en del utsagor.119 Det finns en risk att barnen kan 
identifiera varandras utsagor sett till sammanhanget. Dock är det endast i klassen som 
det finns exakt vetskap om vilka som deltagit, samt vilka som deltagit i respektive 
grupp. Jag har inte läst någonstans att detta är ett av skälen till att fokusgrupper är en 
svår metod att använda, men just på grund av det absoluta anonymitetskravet så anser 
jag att det är mer komplicerat än vad jag först insåg. Kravet på absolut anonymitet kan 
ha försämrat resultatet av studien.120 För att ytterligare säkra barnens anonymitet har jag 
valt att inte hänvisa till första eller andra fokusgruppintervjun, relaterat till den ordning 
som intervjuerna genomfördes.  
 
Jag förklarade även för barnen att materialet kan hämtas för granskning121 vid eventuell 
kontroll av min uppsats. Detta reagerade barnen på, då de ifrågasatte det löfte jag precis 
gett dem, om att ingen annan ska få ta del av ljudbanden. Jag har i fjärde upplagan av 
Pål Repstads bok, Närhet och distans, läst att den som intervjuar kan ge informanterna 
löfte om att ljudbanden kan raderas efteråt, att de endast skall ses som hjälpmedel för att 
få med allt som sägs.122 Om detta är möjligt så undrar jag vad är det då är som ska 
förvaras på säker plats i 10 års tid enligt instruktioner? Jag har dock valt att följa 
rekommendationerna i magisterhandboken om att spara ljudbanden. 
 
Att använda elever i en skolklass som aktörer vid forskning kändes naturligt då det är ett 
ställe där barn brukar samlas, de är vana vid att interagera med varandra vilket kan vara 
en fördel när det gäller gruppkompatibilitet.123 Att samla dem efter skoltid skulle ha 
kunnat innebära att barnen fått vara i grupperingar som de inte är vana vid på sin fritid. 
Barnen kan dock vara så vana vid varandra att de går in i sina vanliga roller, trots att 
situationen med fokusgruppintervju är ny för dem. Jag hälsade på i klassen en hel dag 
före fokusgrupperna och var närvarande vid de lektioner som eleverna hade på schemat, 
samt att jag åt lunch tillsammans med barnen och även tillbringade en del av rasten på 
skolgården med dem. Författaren Hopkins som jag tidigare nämnde, har själv gjort 
fokusgrupper med deltagare som känner varandra och poängterar att det kan bidra till en 
mer avslappnad stämning där diskussioner kan komma igång snabbt. Vidare menar 
Hopkins att deltagare haft lättare för att uttrycka sig då de inte höll med de andra 
deltagarna, och att detta bidragit till att interaktionen blev bättre.124 Därtill framhåller 
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Hopkins att det är en fördel att poängtera att deltagarna kan välja att svara på de frågor 
som de vill svara på, och således vara tysta när de föredrar det, vilket ger dem kontroll 
över situationen.125 Jag anser även att det kan vara en fördel då barnen kan känna sig 
trygga i varandras närvaro. 
 

4.2 Genomförande av den egna studien 
 
Wibeck poängterar fördelen med att använda sig av fokusgrupper då ett 
forskningsområde är tämligen nytt.126 Då utgångsläget gällande mitt val av fokus och 
perspektiv är relativt obeforskat inom vår disciplin, kan det vara intressant att se vad 
metoden kan bidra med som undersökningsvariant för valt fokus och perspektiv. 
Tidigare forskning, mina frågeställningar och mitt val av fokus fick utgöra grunden vid 
utformning av intervjuguiden. Wibeck rekommenderar att använda en strukturerad 
intervju med en större grupp.127 Jag valde dock att inte ha fler frågor än 13, vilket nog 
skulle kunna kallas för en semistruktur för att kunna vara flexibel128 och ge plats för 
barnens ämnes val.129 Strukturen i mitt fall ligger i att se till att alla kan komma till tals 
kring studiens olika teman. Dock behöver inte frågorna komma i samma ordning i de 
olika grupperna, samt att frågor som inte finns med i intervjumallen kan ställas.130  
Intervjuguiden har jag sedan låtit sammanfalla med analysen. Detta har gjort att jag har 
kunnat urskilja vad jag fokuserade på inledningsvis, vad barnen valde att fokusera på 
samt vad barnen inte var så villiga att tala om.131 Wibeck betonar en balansgång mellan 
en tidigt påbörjad analys och en neutralitet från moderatorns sida.132 Om jag istället valt 
en strikt strukturerad intervjuguide och inte gett barnen utrymme att själva till en viss 
del styra samtalen, hade detta kunna bidra till att jag missat spontana berättelser som 
kunnat bidra till en nyansrikedom i resultatet. Problematik och lösningar kring 
intervjuguiden redogör jag för i stycke 4.4.  
 
Då jag skulle informera133 barnen om de kommande intervjuerna, hade jag missat att ta 
reda på om det var lektion i helklass när jag kom till skolan. Jag informerade då i 
halvklass. Detta var en fredag före lov, vilket gjorde att jag inte ville vänta till 
nästkommande måndag för att informera, jag var angelägen om att få ut breven om 
tillstånd till barnens vårdnadshavare, för att kunna komma igång. Konsekvensen av 
detta är att de två halvklasserna fick något olika information eftersom jag hade planerat 
att prata fritt. Jag kan ha betonat olika saker och kanske lagt till något i den sista 
gruppen som jag märkte att jag inte fick med i den första. Alla fick samma brev att ta 
med hem där jag bad respektive vårdnadshavare om tillstånd för att få göra intervjuer 
med barnen.134  
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4.2.1 Förberedelser inför intervjuer 
 
Då jag hälsade på i klassen135 fick barnen en chans att vänja sig lite vid min närvaro. 
Min intention var att detta skulle kunna vara till hjälp då jag ville bilda två kompatibla 
grupper.136 Jag hade planerat att dela ut en inbjudan till fokusgruppintervjun i form av 
ett brev med information om vad vi skulle göra och lite om hur det skulle gå till.137 Jag 
pratade i knappt tio minuter om brevets innehåll, den kommande dagen samt att jag bad 
dem fundera kring sina filmupplevelser till dess att vi skulle ses dagen därpå. Jag 
poängterade att det inte fanns några fel svar på det som vi skulle tala om, att det var 
frivilligt att delta i intervjuerna och att de under intervjuerna kunde välja att avbryta när 
som helst om de ångrat sig138. Jag betonade att det var barnen själva som bestämde vad 
de skulle berätta och hur mycket de ville dela med sig. Beskrivningar av vikten av att 
förklara dessa ståndpunkter för de som medverkar i en studie, har jag funnit i olika 
metodböcker, här har jag följt Alver och Øyens rekommendationer i boken, Etik och 
praktik i forskarens vardag.139 Wibeck tar upp att det är bra att tala om för deltagarna att 
det är viktigt att deltagarna hör av sig snarast möjligt om de får förhinder.140 Detta valde 
jag att inte göra då jag inte ville sätta extra press på barnen då jag betonat att de kunde 
avbryta sin medverkan när de ville. Senare samma dag memorerade jag barnens 
ansikten utifrån skolkatalogen samt deras namn för att underlätta dokumentationen 
under kommande intervjuer. För att kunna hålla isär aktörerna hade jag förberett i vilken 
ordning de skulle sitta vid bordet och försett barnens sittplatser med namn och symbol, 
samt att jag på anteckningsblocket hade placerat in barnen, så som vi satt vid bordet 
samt mig själv. Jag använde mig av uttryckssymboler som jag formgett, liknande de 
uttryckssymboler som finns i programmet Windows Live Messenger, för att beskriva 
barnens uttryck och känslor.  
 

4.2.2 Gruppernas storlek 
 
Själva intervjuerna gjordes i två grupper med sex respektive sju barn i varje. Detta kan 
tyckas vara i mesta laget då det finns rekommendationer om, minst fyra och max sex i 
bland annat Wibecks metodbok.141 Detta för att alla som medverkar ska kunna komma 
till tals, samt för att den som genomför intervjuerna ska kunna hålla isär variablerna.142 I 
Wibecks bok nämns Lars Svedbergs hypotes kring hjärnans arbetsminne, som klarar att 
hålla isär sju variabler, vilket Wibeck tolkar som att sju deltagare skulle kunna ses som 
en övre gräns för antalet deltagare.143 Då antalet deltagare blev sju i den ena gruppen, 
ställde detta högre krav på struktur,144 och jag fick vara vaksam över vilka som tog 
mycket respektive lite plats och vid behov gå in och fördela ordet.145 Sammantaget 
medverkade tretton barn och enligt Wibeck är det minsta antalet fokusgrupper i en 
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studie tre stycken, med minst fyra barn i varje grupp, alltså tolv deltagare.146 Då jag i 
min studie har med tretton barn, dock fördelat på två grupper, överstiger jag ändå 
minimiantalet deltagare med ett barn. Hopkins har dock i sina fokusgrupper haft mellan 
tre till tolv deltagare, och Hopkins framhåller att antalet deltagare per grupp inte 
generellt går att sätta vid ett visst antal, som Hopkins menar rekommendationer om 
antal deltagare förekommer i flera metodböcker. Hopkins anser att antalet deltagare är 
viktigt, dock beror det på studiens syfte, i vilken miljö arbetet sker, vid vilken tidpunkt 
samt hur känsligt ämnet är för deltagarna att diskutera.147 Risken med att använda sig av 
en redan befintlig grupp är enligt Wibeck att, det inom gruppen kan finnas saker som tas 
för givet som utelämnas då deltagare kan falla in i sina vardagliga roller som de har i sin 
normala miljö.148 Vilka roller barnen har i sin klass har jag ingen vetskap om, därför 
avser jag endast resonera utifrån den situation som vi befann oss i. Vidare förklarar 
Wibeck att det ligger på forskarens ansvar att känna av om ett ämne blir för känsligt. 
Vid tillfällen då gränsen var nådd valde jag att byta fråga eller inleda ett nytt ämne samt 
att inte utsätta blyga deltagare för alltför stor press.149  
 

4.2.3 Rumsliga aspekter och barnens förväntningar 
 
Jag valde att använda en separat mikrofon för att få bästa möjliga ljudkvalité. Jag ville 
komma ifrån problematiken med att bandspelarens egen mikrofon plockar upp mycket 
av motorljudet vid inspelning, då mikrofonen är förankrad inne i själva bandspelaren. 
Vi fick sitta i ett rum som eleverna normalt sett inte använder som klassrum. Det fanns 
en soffgrupp med bord vilket passade bra för att få en mer avslappnad atmosfär.150 Jag 
drog ner persienner för att avskärma ytterligare då rummet vätte ut mot skolgården. Till 
en början verkade barnen lite ivriga och lite nervösa. Barnen frågade om deras röster 
skulle höras på bandet och om de kunde få lyssna på sig själva efteråt. Barnen tappade 
till en början fokus på samtalet när de såg att jag antecknade, de ville veta vad jag skrev 
om dem. Vid ett tillfälle knackade det på dörren, jag valde då att inte öppna. Dörren 
öppnades av en lärare som hade nycklar till salen, läraren tittade in, bad om ursäkt och 
gick omgående. Barnen verkade inte nämnvärt påverkade av avbrottet då de efter att 
dörren stängts, vände sig mot moderatorn igen för att fortsätta. Hopkins poängterar att 
val av lokal är av betydelse, men påpekar att det även påverkar resultatet om exempelvis 
en lärare är närvarande vid genomförandet.151 Jag fick erbjudande om assistans, men 
avböjde just av denna anledning, att det kan påverka resultatet. Hopkins menar på att 
även klockslaget och val av dag kan påverka. Därtill tar Hopkins även upp lokala, 
nationella och världsliga aspekter som kan påverka resultatet, beroende på hur 
situationen ser ut i dagsläget då studien genomförs.152 Min studie genomfördes en 
morgon, då min tanke var den att eleverna före frukostrast förmodligen kunde vara 
ganska pigga och förväntansfulla.  
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4.2.4 Att avsluta intervjuerna 
 
Efter cirka 45 minuter avslutade jag respektive intervju med att barnen fick papper och 
penna för att skriva något om film utifrån olika alternativ som kan läsas i bilaga 1. Min 
intention var att ge eleverna fler möjligheter att förmedla sig på, för att ta hänsyn till att 
det kan finnas en individuell skillnad i att kunna uttrycka sig. Detta visade sig vara 
positivt för några elever som under intervjuerna varit lite tystare, då han/hon lättare 
kunde utrycka sig i text, samtidigt som det för några av eleverna var svårare att skriva 
än att ge uttryck för sina tankar muntligt. Efteråt ville barnen lyssna lite på banden och 
det fick de göra. Jag bjöd hela klassen på fika efter att båda intervjuerna var avslutade. 
Detta berättade jag dock inte för eleverna i förväg då detta skulle kunna ha påverkat 
resultatet, vilket jag ville undvika.153 Jag tackade klassföreståndaren med en symbolisk 
blomma. Jag hörde även av mig till kontaktpersonen som förmedlat mina önskemål om 
forskning samt till skolans rektor för att tacka för möjligheten att få genomföra mitt 
arbete. 
 

4.3 Transkription 
 
Som förberedelse inför transkribering testade jag att transkribera ett radioprogram ur 
P1´s radioarkiv, programmet var cirka 20 minuter långt, vilket var en bra övning för att 
få en uppfattning om hur detaljerat jag skulle välja att transkribera, samt att jag fick ett 
hum om hur lång tid det faktiskt tog. Intervjuerna ägde rum den 12 mars 2008 och på 
eftermiddagen transkriberade jag den ena intervjun och den 13 mars transkriberade jag 
den andra. Grupperna talade med lite olika röststyrka, varpå jag fick lite svårare att 
transkribera det ena bandet. Jag gjorde först en grov transkription, därefter lyssnade jag 
igen och kompletterade transkriptionerna med fler detaljer under några dagar, samt att 
jag la till mina anteckningar och mina memorerade tankar. Wibeck framhåller att det för 
analysens skull är viktigt att göra en noggrann transkribering, det ger fler 
analysingångar vilket annars går förlorat om en forskare väljer att endast göra en ytlig 
bearbetning av materialet.154 Transkribering av ljudbanden tog cirka sju timmar per 
band, inspelningen varade i cirka 45 minuter per intervju, vilket stämmer någorlunda 
överens med den tid som Bryman föreslår för planering av en ganska detaljerad 
transkribering.155 Min ovana gjorde dock att det tog något längre tid. 
Transkriberingsmodellen växte fram under tiden som samtalsanalysen156 pågick och 
tillslut hade jag utvecklat en transkriptionsnyckel för att kunna koda detaljerna i barnens 
utsagor, denna finns med som bilaga 6.  
 

4.4 Intervjuguide i praktiken 
 
Om jag under förarbetet hade bett barnen svara på några frågor via en enkät om deras 
intressen och filmfavoriter, skulle jag haft en bättre möjlighet att kunna ställa mer 
anpassade följdfrågor till respektive barn. Då jag efter transkriptionen upplevde att det 
fanns luckor som jag missat att fylla i med följdfrågor, beslutade jag mig för att 
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presentera resultatet för barnen. Dessa återträffar resulterade i att jag fick feedback på 
mina tolkningar samt att jag kunde ställa några kompletterande frågor. De två 
återträffarna med barnen tog cirka 30 minuter per grupp och tog plats i en närliggande 
lokal och vi satt i samma ordning som vid de tidigare tillfällena. Jag bandade även dessa 
samtal, samt att jag gjorde en grov transkription av barnens utsagor med valda citat, 
samma eftermiddag den 24 april 2008. Exempel på dessa utsagor finns med i 
resultatredovisningen.  
 

4.5 Analysmetod 
 
Enligt Victoria Wibeck är en av utmaningarna när man använder sig av fokusgrupper 
som metod att, ”det finns inte några bestämda analysmetoder som absolut måste 
användas, utan varje forskare har frihet att upptäcka, utprova och förbättra metoder på 
egen hand.”157 Bryman tar upp problematiken kring att analysera ett material där 
forskaren valt att fokusera på både det rent innehållsmässiga i det som sägs samt hur 
aktörerna agerar gentemot varandra.158 Att dra en gräns mellan, aktiva val som kommer 
av reflektion och den känsla som jag som forskare fick under arbetet med min studie, 
har för mig varit svår att definiera i ord. En mer öppen och teorilös syn på kodning, det 
vill säga en induktiv syn, där forskaren hänvisar till sin inlevelseförmåga, intuition och 
förståelse har sina svagheter. Jag har därför valt att här nedan försöka förklara vad jag 
avser med intuition. För att kunna bekräfta det jag framhåller, har jag utgått från en bok 
där jag funnit beskrivningar av vad det innebär att arbeta intuitivt. Bo Eneroth är fil dr i 
sociologi och har skrivit boken, Att handla på känn: Om intuition i professionell 
verksamhet. Eneroth tar upp begränsningar med tankar och ord, då dessa i sig är 
avgränsande. För att kunna beskriva intuition med andra uttrycksmedel, jämför Eneroth 
istället med en pianokonsert, där det är omöjligt att avgränsa ton för ton för att kunna se 
helheten. Då vi lyssnar, menar Eneroth att vi tar oss an den ena noten efter den andra i 
olika tonsekvenser, i en ”ständig oavgränsbarhet.”159 Tonerna bildar teman som är delar 
av helheten, själva konserten.160 Eneroth förklarar att intuition inte går att forcera fram 
eller läras in. Dock att det går att skapa förutsättningar som gynnsamma.161 Att låta 
tankarna flyta fritt, impulser passera och ”vila i skarvarna, gapen och avstånden”162. 
Eneroth hävdar att så länge vi använder och håller oss till våra ord och tankar fortsätter 
vi att fånga det strukturerbara, som går att dela, avgränsa och foga samman. Eneroth 
menar att helheten kan fångas om vi som individer kan ”vända oss till andra 
uttrycksformer än ord och tankar.”163 Med hjälp av Eneroths beskrivning av noter i en 
konsert, vill jag jämföra min känsla för det som barnens berättande slog an i mig. Detta 
bidrog till att jag fick en känsla av helheten i den situation som vi befann oss i, det som 
barnen förmedlade i den befintliga kontexten, just i det ögonblick där vi befann oss.  
För att kunna använda sin intuition så krävs det att en forskare har erfarenhet av det som 
ska studeras. Vi har som individer i våra kulturer en gemensam ram, som jag resonerade 
om i avsnittet om min teoriram, som gör att vi som människor kan förutsäga beteenden. 
Därutöver kan det finnas andra faktorer som påverkar oss människor individuellt genom 
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våra liv, som gör att vi utvecklar en djupare förståelse inom vissa områden. 
Uppväxtförhållanden och omkringgärdande miljöfaktorer där samhället agerar, bland 
annat skolan, påverkar hur vi utvecklar exempelvis intuition. Här menar jag att jag har 
haft goda förutsättningar för att utveckla min intuition, utan att närmare gå in på och 
beskriva personliga detaljer. Eneroth menar att den intuitiva kunskapen rätt som det är 
bara finns där, därför låter den sig inte ”i förväg avgränsas eller ens enas.”164 
 
Jag lånar ett ord från religionsterminologin, där det finns beskrivningar som är 
mångbottnade, jag tänker då på budskap, som kan ses som något större och mer 
omfattande.165 Att se vilka budskap barnen förmedlade med sina berättelser, har varit 
utmanande och utvecklande på en mjuk nivå. Då bibliotekarier möter användare i sin 
verksamhet, anser jag att denna egenskap även allmänt är väl värd att ges förutsättningar 
för att kunna komma fram. Genom reflektioner kring min intuition under analysarbetet, 
i kombination med min utgångspunkt i teoriramen som bygger på 
kommunikationsteoretiska icke-verbala koder, har jag fått en medvetenhet kring vad det 
är som jag som individ baserar mina upplevelser och mina intryck på. Detta har bidragit 
till en djupare reflektion, som jag haft för avsikt ska vara synlig i analysen då jag valt att 
göra den detaljrik. 
 
Møhl och Schack resonerar om problematiken kring att studera litteraturupplevelser, 
som jag menar även kan överföras på problematiken kring att studera barns 
filmupplevelser. Det som undersöks är den verbaliserade reaktionen på en upplevelse 
och inte något annat, menar Møhl och Schack. Vidare menar författarna att barns 
blyghet kan påverka resultatet av intervjuer och göra att endast en liten del av det som 
barn har upplevt framkommer. Møhl och Schack tar upp Fagerström och Klingberg som 
resonerar om att det inte är nödvändigt att utgå ifrån en utvecklingspsykologisk teori för 
undersökning av upplevelser i en studie. Dock framhåller Møhl och Schack att det är ett 
måste.166 ”Saknar men [sic!] en utvecklingspsykologisk teori ökar risken för att man 
låter sina egna projektioner och fördomar om barnet styra frågorna och tolkningar av 
svaren – varigenom undersökningen blir självbekräftande.”167 Det är med hjälp av de 
icke-verbala koderna som jag har kunnat sätta ord på det som jag lade märke till i 
barnens kommunikation. Det som jag lade märke till består dels av medvetet utvalda 
aspekter som jag förberett mig på att studera, därtill min intuition som under 
intervjuerna fångat nyanser i sammanhanget då intervjuerna tog plats.  Jag har även 
kodat barnens utsagor och således även gjort en lättare form av samtalsanalys, dock inte 
så ingående som det kan låta sig göras, då det jag främst fokuserat på i analysen är den 
icke-verbala interaktionen som jag studerat i grupperna. Genom ett utvecklat 
kodningssystem för samtalsanalys hade jag kunnat markera endast med tecken, de 
skiftningar som framkom under barnens samtal. Dock har jag valt att minska ner antalet 
koder och jag har använt koderna på andra sätt än vad som exempelvis presenteras i 
Brymans bok Samhällsveteskapliga metoder.168 Bryman förklarar att det viktigaste dock 
är att redogöra för hur koderna har använts, vilket jag presenterar i bilaga 6. 
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4.6 Metodkritik samt studiens reliabilitet och validitet 
 
Angela Zetterlund menar att en kritiker ställer sig frågande till om tolkningen av ett 
resultat är trovärdigt och rimligt.169 Jag har reflekterat över den kritik som är vanlig 
gentemot kvalitativa studier, då forskare kan anses bygga sina resultat på 
”osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt”.170  
Det är mina tolkningar av det barnen har delgett i sin verbala och icke-verbala 
kommunikation, som av läsaren kan anses som möjliga insikter eller av mig gjorda 
feltolkningar. En studie som istället hade ”genererat mer användbara data”171 skulle ha 
kunnat kombinera både kvalitativ och kvantitativ metod, samt tagit hänsyn till fler 
bakgrundsfaktorer och använt fler teoretiska utgångspunkter. Det hade varit intressant 
att göra fler fokusgrupper i fler åldersgrupper kring mitt valda fokus. Studien når ett 
djup hos en grupp barn, som denna forskningsdesign gör, till den grad barnen velat dela 
med sig av sina berättelser.  
 
I det första brevet som jag skickade med eleverna hem, stod det att det endast var jag 
som skulle ta del av det insamlade materialet. Därav har jag gått miste om att få extra 
hjälp vid analysarbetet av originalmaterialet, vilket jag fick erbjudande om av 
klassföreståndaren. Det hade förövrigt varit en klar fördel att vara två vid arbetet med 
denna uppsats. Det hade bland annat gett ytterligare dokumentationsmöjligheter under 
fokusgruppintervjuerna, fler analysingångar eller möjligheten att tillsammans komma 
överens om tolkningar, vilket då hade gett en högre intern reliabilitet.172 Jag inser att det 
krävs många studier för att utveckla goda färdigheter i forskningsprocessens alla led.  
 
När Bryman beskriver begreppen validitet och reliabilitet i förhållande till kvalitativa 
studier, menar Bryman att forskare istället brukar tala om giltighet och tillförlitlighet.173 
Dessa grundläggande resonemang tas upp för att en läsare skall kunna se att det funnits 
en medvetenhet kring dessa kvalitetsaspekter under arbetets gång. Jag anser att jag har 
beskrivit mitt förfarande så pass noggrant att studien skulle kunna vara överförbar,174 
om en forskare skulle vilja applicera min studie på liknande förhållanden, bör forskaren 
kunna avgöra om detta är möjligt. Däremot går det inte att säga något om resultatet, då 
det är många faktorer som spelar in vid en kvalitativ studie. Då moderatorn påverkar 
situationen i sin helhet genom att utforma intervjuguiden, närvara vid intervjuerna, samt 
att det är samma person i detta fall som utfört transkriptioner och analys vilket då 
speglar mina erfarenheter. En liknande studie skulle rent tekniskt kunna genomföras av 
någon annan, men det är troligt att resultatet skulle se annorlunda ut, då vi som individer 
lägger märke till olika saker, således är studien inte replikerbar. Då jag har redogjort 
utförligt hur jag har gått tillväga, anser jag att detta ger läsaren en möjlighet att bedöma 
om resultatet är trovärdigt, vilket ger studien en reliabilitet.175 Gällande studiens 
kommunikativa validitet, så har jag så utförligt som möjligt gjort rikliga beskrivningar i 
min analys, samt att jag har genomfört en respondentvalidering176 genom att jag på ett 
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begripligt sätt presenterat resultatet för barnen. Mina tolkningar har baserats på min 
intuition som är svår att definiera, men med icke-verbala kommunikationsteoretiska 
koder, har jag kunnat sätta ord på vad det är som jag har lagt märke till och ganska 
ingående kunnat beskriva vad det är som jag har tolkat och analyserat, vilket jag anser 
ger studien en tillförlitlighet.177 Med tanke på den mängd data som samlas in som även 
ska analyseras, kändes det viktigare att stärka studiens trovärdighet med feedback från 
de tretton barnen, än att satsa på fler grupper för att få en något bredare studie. Det kan 
uppfattas som en efterkonstruktion, jag ser dock mitt handlande som en åtgärd för att 
kunna göra barnen rättvisa. Barns egna berättelser tror jag kan bidra med pusselbitar till 
den helhetsbild som annars går förlorad, om en forskare enbart tittar på resultat från 
observationer och longitudinella studier.  
 
Avslutningsvis summerar jag några punkter inför läsning av kapitel 5, 
resultatredovisningen. Metoden har valts med avsikten att studera barnens interaktion i 
grupp. Deltagarna är indelade i två grupper med sju respektive åtta barn. 
Vårdnadshavare till barnen har gett sitt tillstånd om barnens medverkan och barnen har 
tackat ja till att delta, samt att barnen under hela förfarandet haft möjlighet att kunna 
avbryta om de ångrat sig. Tidigare forskning, mina frågeställningar och mitt val av 
fokus har fått utgöra grunden vid utformning av intervjuguiden som finns bifogad som 
bilaga 1. Med hjälp av icke-verbala kommunikationsteoretiska koder som utgör studiens 
analyskriterier, har jag kunnat sätta ord på det jag lade märke till i barnens 
kommunikation, vilket består av medvetet utvalda aspekter som jag förberett mig på att 
studera, samt skiftande nyanser i barnens kommunikation som jag fångat med min 
intuition. Detta sammantaget utgör min bedömningsgrund i analysen. 
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5 Resultat av intervjuerna 
I detta kapitel presenterar jag min resultatredovisning. Inledningsvis tar jag upp olika 
tekniska detaljer för att läsaren ska kunna förstå mitt upplägg. Därefter följer en 
presentation av resultatet utifrån studiens fyra frågeställningar. 
 

5.1 Om presentationsteknik 
 
I magisterhandboken och i olika metodböcker finns det resonemang om hur många citat 
som är motiverat att ta med, bland annat i Pål Repstads bok, Närhet och distans, har jag 
funnit rekommendationer om att hellre presentera för många än för få, för att kunna 
bekräfta slutsatserna.178 Mitt urval av utsagor har baserats på att jag ämnat besvara mina 
frågeställningar för att kunna uppnå syftet med studien. Jag har valt bort specifika 
utsagor där barnen berättat detaljer om personer som finns i deras närhet eller andra 
detaljer som kunnat knytas till deras identiteter. Då materialet varit rikt i sitt omfång har 
jag valt att presentera resultatet i en varierad form. Jag har sammanställt tabeller för 
resultatet ska bli överskådligt för läsaren, samt kompletterat med berättande text för att 
få med essensen av vissa utsagor utan att röja någons identitet, samt att jag ger exempel 
på dialog. Frågeställningarna är utgångspunkten för den ordning som resultatet 
presenteras, vilket återkopplar till intervjuguiden och senare även till analysen. 
 
Barnen har fått kodnamn som representerar om det är en flicka eller pojke, samt hur 
många som är med i dialogen, med en siffra, exempelvis F1, F2, P1 och P2. Barnen har 
alltså inte fått specifika namn då jag inte vill att ett namn ska kunna följas för att någon 
ska kunna dra slutsatser kring vem barnet är. Vilken pojke eller flicka som helst kan vid 
olika avsnitt ha fått samma kod, motsvarande exempelvis F1 och P1. På detta sätt anser 
jag att jag gjort mitt yttersta för att kunna ge barnen absolut anonymitet, vilket är min 
skyldighet. Där mina frågor är synliga börjar utsagan med S. Jag vill även påminna 
läsaren om att jag har förklarat för barnen vilka skyldigheter jag har, samt att barnen 
själva har ansvar för sina val, då barnen inte har skrivit på någon tystnadsplikt gällande 
att de inte får sprida information om varandra. Som bilaga 6 finns min 
transkriptionsnyckel som kan vara fördelaktig att ha läst igenom, innan 
resultatredovisningen läses. 
 
Det hände att de barn som valde att vara mer tysta, återkopplade till ett ämne senare i 
samtalet. Jag försökte då att få de andra barnen att ge plats för deras inlägg. Detta 
bemöttes med tveksamhet, då någon kommenterade detta genom att säga, ”Men det har 
vi ju redan pratat färdigt om, vi skulle ju gå vidare nu.” Några av barnen som valde att 
vara mer tysta, pratade lite mer när samtalet hade direkt koppling till deras intressen. 
Dock missade jag några av dessa krokar som barnen bjöd på, vilket jag upptäckte vid 
transkriptionen. Här följer nu resultatredovisningen. 
 

                                                 
178 Repstad 2007, s. 170. 
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5.2 Barnens förhållningssätt till åtkomstaspekter 
 
Första tabellen är kopplad till den första frågeställningen om barnens förhållningssätt till 
olika åtkomstaspekter, den löper över två sidor. Jag har dock flyttat med rubrikerna för 
respektive fält för att läsaren inte ska behöva återgå till föregående sida. Tabellen 
redogör för respektive åtkomstaspekt i horisontellt led. Vertikalt visas frekvens, 
exempel på utsagor, barnens känslouttryck samt barnens icke-verbala kommunikation 
för respektive åtkomstaspekt. Tabellen visar båda grupperna. 
 
 

 Frekvens Utsagor Känslor  
Intensitet 

Ickeverbal 
kommunikation 

 
Hyra. 

 
Två barn har hyrt 
film själv, de flesta 
barnen hyr film 
med någon vuxen. 
 

 
F1: ”Jag brukar hyra.” 
 
P3: ”Jag har hyrt själv 
ibland.” 

 
Neutralt.  
Normal röststyrka. 

 
Neutralt. 
Inget som direkt 
fångar min 
uppmärksamhet. 

 
Köpa. 

 
Ett barn har köpt 
film själv, sju barn 
anger att de brukar 
köpa filmer, två 
barn köper någon 
gång ibland. Tre 
barn brukar inte 
köpa. 
 

 
P1: ”Man kan köpa en 
film eller så.” 
 

 
Neutralt. 
Normal röststyrka. 

 
Neutralt. 
Inget som direkt 
fångar min 
uppmärksamhet. 

 
Äga 

 
Alla barnen har 
filmer. Ingen vet 
exakt hur många. 
 

 
P1: ”Skojar du, jag har 
hur mycket film som 
helst!” 
 
P2: ”Han har ett helt 
skåp fullt!” 
 
F1: ”Så där, inte så värst 
många.” 
 
 

 
Betonar. 
Pratar fortare. 
Höjer rösten och 
överröstar varandra. 
Någon är 
imponerad. 

 
Reser sig upp. 
Pekar. 
Skrattar. 
 
Lutar huvudet åt 
sidan, drar 
mungiporna nedåt. 
Knycker med 
axlarna. 

 
Låna av 
kompisar. 
 

 
Flera av barnen 
lånar filmer av 
kompisar. 
 

 
P2: ”Du har så himla 
mycket film.” 
 
 
 

 
Glada. Roligt att 
låna av varandra.  
Lite upprymda.  
Pratar lite fortare. 
 

 
Någon studsar lite 

 
Få i 
present. 
 

 
Tolv av barnen får 
film i present 
ibland.  
 

 
F2: ”Jag får aldrig film i 
present.” 
 
F3: ”Jag ska få fyra 
filmer när jag 
fyller år.” 
 

 
Roligt. 
Överlappar och  
forcerar lite,  
betonar. 
Tävlan. 
 

 
Lutar sig lite fram 
mot bordet.  
Fnissar 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Forts.  
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Låna på 
någons  
arbetsplats. 
 
 
 

 
Frekvens 

 
 
Något barn kan 
låna på någons 
arbetsplats. 
 
 

 
Utsagor 

 
 
F4: ”Jag behöver inte 
köpa, jag kan låna på 
~0~ jobb.” 
 

 
Känslor   

Intensitet 
 
Ekonomiskt.  
Nöjd. 

Forts.  
Ickeverbal 

kommunikation 
 
Litet leende. 
Huvudet lite på 
sned. 
 
 
 

 
 
 
Beställa  
hem från  
Internet. 
 

 
 
Ett barn beställer 
film via Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
P1: ”Man kan titta om 
den går på bio - man kan 
eee - beställa hem dom 
 - ”  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Stämningen ändras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Flackande blick, 
söker ögonkontakt 
med ett barn.  
 
Trummar med 
fingrarna över 
armen.  

 
Hissar upp 
ögonbrynen och gör 
munnen till ett 
sträck, stelnar till. 
Tvekan, tystnar. 
 

 
Ladda ner 
från  
Internet. 
 

 
Fem barn av 
tretton talar i första 
person om att dem 
laddar ner film via 
Internet. Vilket 
motsvarar 38,46 
procent av barnen.  
 
 
 
[ Återträffar ] 
Vid återträffen 
dementerar tre av 
barnen att det inte 
är de själva som 
laddar, utan någon 
som de känner. 
Två av barnen 
menar att det var 
känsligt att prata 
om. De menade att 
de kan bli 
polisanmälda om 
de laddar ner och 
bränner på skivor. 
 

 
P2 slår ner blicken och 
tittar under lugg. Med 
huvudet lutat åt sidan 
säger P1följande tyst. 
P1: ”Ladda ner.” 
 
 
 
 
 
F5: ”Sen brukar jag ladda 
ner filmer, det tar typ bara 
20 minuter - ” 
 
[ Återträffar] 
S: ”Men om man har en 
film, hur vet man om 
den är nedladdad från 
Internet eller om den är 
köpt, hur ser man det?” 
Barnen tittar på 
varandra och skakar på 
huvudet. 
F1: ”Ne, hur vet man 
det?” 
 

 
Känsligt hos barnen 
i den ena gruppen. 
Avståndstagande. 
Väljer att vara 
tysta. 
 
 
 
 
 
I den andra gruppen 
finns det antydan 
till tävlan om hur 
snabbt det går, samt 
avståndstagande.  
 
 

 
Flyttar bakåt. 
Döljer ansikten. 
Skakar på huvudet. 
Lägger fingrar över 
munnen. Lägger 
benen i kors, 
pressar ner 
händerna mellan 
knäna. 
 
Fnissar. 
Positionerar sig i 
över- och underläge 
 
Lägger armarna i 
kors över magen. 
Flyttar bakåt. 
 
[ Återträffar] 
Skakar på huvudet, 
understryker 
utsagan om att F1 
inte vet hur man 
kan skilja på en 
köpt eller bränd 
film. 
 

 
Tabell 1. Min sammanställning av båda gruppernas förhållningssätt till olika åtkomstaspekter under 
intervjuer samt reflektioner från återträffen. 179 

                                                 
179 Intervjutillfällen 2008-03-12 och Återträffar 2008-04-24, förtydligas med rubrik [Återträffar]. 
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Det var först vid återträffen som jag fick bekräftelse på min intuitiva känsla, gällande då 
några av barnen visat tveksamhet kring samtalsämnet, när barnen pratade om att ladda 
ner film från Internet. Två av pojkarna berättade vid återträffen att det berodde på att de 
kunde bli polisanmälda om de laddar ner och bränner egna skivor. Jag frågade då som 
dialogen här ovan visar, hur man kan skilja på om det är en köpt eller bränd film. Det 
verkade som att barnen inte hade funderat över det. De båda grupperna förhöll sig olika 
till detta tema. I den ena gruppen uppstod, vad jag skulle kalla för någon form av tävlan 
eller vilja att imponera på varandra, genom att tala om hur snabbt det går för dem att 
ladda ner film, var de kan göra det och hur det går till. Flera av barnen är exalterade när 
de talar om att nästan allt finns att ladda ner. De flesta tycker att det är roligt att ha 
tillgång till mycket film. Det är intressant att barnen inte tänker på biblioteket som en 
möjlig plats där de kan låna film, inget barn nämner biblioteket. Detta reflekterade jag 
över under transkriptionen och bestämde mig senare för att ställa en kompletterande 
fråga kring, om huruvida de brukar låna film på bibliotek. Vid återträffen menar 
samtliga barn att de har gjort det någon enstaka gång men att det inte är vanligt.  
 

5.2.1 Gruppdynamik 
 
Då detta är en av de inledande frågorna hade jag inte tänkt redovisa den i resultatet då 
frågan var tänkt som uppvärmning. Dock märkte jag gruppdynamiska aspekter i 
dialogen kring hur barnen förhöll sig till varandra, som jag ville ge exempel på. Dessa 
utsagor finns här nedan. Barnen pratar inte om regler kring sitt TV-tittande, dock 
markerar de hur mycket de tittar i förhållande till varandra.  

 
Exempel på utsagor ur en grupp som jag kopplar till gruppdynamiska 
aspekter. 
S: ”Vad säger era föräldrar om ni frågar om ni får se på film?” 
P1: ”De säger ja! De säger alltid ja!” 
F1: ”Det beror på hur många jag har sett, fyra gånger i veckan…” F1 blir 
avbruten, F2 vänder ansiktet från F1 mot mig, vrider och lyfter kroppen lite 
från sin sittplats och börjar prata innan F1 är klar.  F1 suckar, sjunker ihop 
och tittar ner i sina händer. 
F2: ”Ibland om jag tittar på film, då brukar de säga, stäng av du har tittat på 
för mycket film!” 
P2: ”Igår fick jag inte se på film, dumt va?” 
Några av barnen skrattar och nickar, jag tittar på F1 och nickar mot henne 
att hon ska fortsätta. F1 rätar på ryggen och lyfter blicken. 
F1: ”Jag får se film två gånger i veckan, för då när jag tittar på film, kollar jag 
i fyra timmar eller nått.” Jag nickar och har ögonkontakt med F1. F3 räknar 
ut hur många timmar det blir. 
F3: ”Två gånger i veckan, då blir det 8 timmar.” 
F4 flyttar fram på sin sittplats, lutar sig mot bordet och pekar på P3… 
F4: ”Jag vill ställa en fråga till P3. Att när du tittar på film, alltså, hur länge 
brukar du titta på film då?” 
P3: ”Det beror ju på - det brukar ju vara tre timmar, Titanic då.” 
F3 lägger huvudet på sned och tittar på P3 och säger… 
F3: ”Tre timmar och sju minuter - ” 
P3: ”Mm nja då - ” 
F3: ”Ja det är det, det står på förpackningen.” F3 vänder sig mot moderatorn 
och lutar huvudet åt sidan och fortsätter. ”Kan vi inte gå till nästa fråga?”180 
 

                                                 
180 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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5.3 Vilka filmer uppskattar barnen att se och varför  
 
Barnen uppskattar de olika känslor som väcks när de ser på film och vill gärna att det 
ska vara en blandning mellan spännande och roliga inslag. Flickorna anger att de tittar 
mer på TV och att de gärna tittar på dans- och musikprogram eller att det som de vill 
titta på ska ha anknytning till deras personliga intressen. Här följer några av barnens 
utsagor. 

 
Exempel på utsagor ur båda grupperna om vad barnen uppskattar med film. 
P1: ”Den ska vara spännande.” 
F1: ”Sorglig - ” 
F2: ”Rolig!”  F5 nickar. 
F3: ”Den ska vara rolig!” 
P1: ”Det ska vara ett bra slut.” 
S: Vad är ett bra slut då? 
P2: ”Åå, så levde de lyckliga i alla sina dar.” Fniss och P3 fyller i och 
stämmer in i samma mening.181 
// 
F4: ”Den ska handla om hästar!” 
P1: ”Action och komedi!” 
F4: ”Jag brukar inte titta så mycket på film, jag tittar mer på TV.” 
P1: ”Ja, det gör jag me.” 
S: ”Vad är skillnaden då?” 
F4: ”Det är ingen skillnad.” 
F3: ”Jo, om det är på riktigt!”182 

 
I slutet på respektive intervju fick barnen skriva något om film utifrån olika alternativ, 
dessa alternativ står med som sista fråga i bilaga 1. Något barn som var lite tystare hade 
lättare för att uttrycka sig i skrift. Dessa utsagor finns sammanvävda med 
resultatredovisningen. Här nedan visar jag exempel på barnens favoritfilmer, program 
och serier från båda grupperna: 

 
1. Andra Avenyn - Svensk dramaserie om tonårs- och vuxenrelationer. 183 
2. Titanic - Amerikansk dramafilm om ett fartyg som sjunker. 
3. Hjälp - Svensk samhällssatir om människors personliga problem. 

 
De flesta av barnen anger de tre ovanstående alternativen. Serien Andra Avenyn tittar 
elva av tretton barn på, även om alla inte har sett varje avsnitt så är det flera av barnen 
som följer serien. Tio av tretton barn har sett Titanic. Nio av tretton barn tittar på serien 
Hjälp.  
 

Let’s dance – Danstävlingsprogram. 
Anna Phil - Dansk polis-TV-serie. 
Försvunnen - Amerikansk serie om ett team FBI-agenter. 
Melodifestivalen - Tävlingsprogram i musik. 
Hanna Montana - Artist med programinslag på Disney Channel. 
High School musical - Musikfilm på Disney Channel. 
Hej Baberiba - Svenskt humorprogram, bl.a. om Kungahuset. 
Mr Bean - Engelsk komedifilm. 
Fullpackat - Robert Gustafssons sketcher. 
Robert Gustavson ur löjlig synvinkel - Sketcher från SVT. 
Ratatouille - Amerikansk animerad film om en råtta som kan laga mat. 

                                                 
181 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
182 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
183 I bilaga 3 finns ett svar på mail från ansvarig utgivare för serien Andra Avenyn, gällande målgrupp. 
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Spirit - En tecknad film om hästar. 
Hästen från havet - Film om två bröder som flyr från Dublin på en vit häst. 
Livet enligt Rosa - Barnprogram på SVT, Rosa drömmer om att bli popstjärna. 
Prison Break - Amerikansk TV-serie om rymmande fångar. 
Lost – amerikansk drama/thriller-tv-serie om överlevnad på en mystisk ö. 184 
 

Pojkarna föredrar serier och filmer inom actiongenren, det ska vara spännande och 
gärna roligt. Flickorna gillar också spännande och roliga filmer och serier. Några pojkar 
nämner att de gillar dokumentärer. Några av barnen tittar även på program som de inte 
är så förtjusta i, som deras föräldrar tycker om att titta på. Barnen berättar att det händer 
att de tittar på filmer och program som är för yngre barn som de anser är lite barnsliga. 
Då yngre barn ska vara med och titta styrs val av film efter deras ålder. Några barn 
berättar att vuxna bestämmer om det ska bytas kanal om det är något som de vuxna vill 
titta på. Några av barnen berättar att de får se på film som de inte har åldern inne för, 
men då tillsammans med någon vuxen. Barnen berättar även att det händer att de tittar 
på film själva på sina rum, antingen på dator eller på TV. En flicka berättar att hon har 
sett en film eller serie som var väldigt spännande. När jag frågade om hon ångrade att 
hon tittat gav hon följande utsaga.  
 

F1: ”Nej, jag ångrar mig inte.” F1 drar tröjans ringning över hakan och drar 
fingrarna över munnen. ”Det var riktigt läskigt, men jag vill se fler!” 185 
 

5.3.1 Argument om film som barnen inte får/bör se 
 
Jag har försökt att urskilja vad barnen menar att vuxna säger åt dem om de filmer som 
de inte får se och vad barnen själva angav för argument till att de inte ska se filmer som 
har en högre åldersgräns än deras egen ålder. Tabell 2 som följer på nästa sida, visar till 
vänster de argument som barnen menar att vuxnas använder och barnens egna argument 
visas till höger. Utsagorna kommer från båda grupperna. 

                                                 
184 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
185 Intervjutillfällen 2008-03-12. 



- 38 - 

 
 

 
Vuxnas argument som barnen anger 

 

 
Barnens olika argument 

 
 
F1: ”Det är en vuxenfilm.” 
Vänder mungiporna nedåt, huvudet lite på 
sned. 
 
F2: ”Du får se den när du blir äldre.” 
Lutar hakan i handen och stödjer sig. 
 
P1 ”Du kommer att göra likadant som dom i 
filmen.” Förställer rösten och härmar en 
vuxen.  
 
P2: ”Du kan påverkas att vilja göra som dom i 
filmen.” Nickar. 
 
F3: ”De säger ingenting speciellt.” 
Lutar sig bakåt. 
 
F4: ”Du får inte se den bara.” 
Skakar på huvudet. 

 
P3: ”Vuxenfilm kanske inte är lika kul att se.” 
Huvudet på sned.  
 
F3: ”Det kan vara ruskigt, man kan bli rädd.” 
Skakar på huvudet. 
 
P2: ”Hjärnan påverkas och man drömmer.” 
Höjer ögonbrynen och håller upp ett finger. 
 
F4: ”Det är ju bara film.” Rycker på axlarna. 
 
F5: ”Små barn kan ta efter om det är dåligt 
språk eller så, svordomar och sånt.” 
 
P4: ”Om små barn har en mamma eller pappa 
som slåss hemma eller så, om han eller hon har 
det jobbigt hemma, då kan nog barnet vara 
väldigt rädd å slåss å sånt, om man tittar på 
sånna filmer.” De andra barnen nickar och 
hummar. 
  
F4: ”Man drömmer om allt man ser. En rolig 
film ger roliga drömmar. En sorglig film ger 
sorgliga drömmar och en ruskig film ger 
mardrömmar.” Flyttar fram på sin sitt plats 
och nickar lite samtidigt som hon berättar. 
 
P2: ”Man kan ha högre åldersgräns.” 
 

 
Tabell 2. Min sammanställning av barnens argument om filmer som barn inte får/bör se. 186 
 
 
Vid återträffen ville jag komplettera med en fråga om hur olika barnen förhöll sig till 
sina läs- respektive filmupplevelser för att kunna göra en jämförelse. Jag ville veta vad 
barnen anser berör dem mest, en fantastisk läsupplevelse eller en fantastisk 
filmupplevelse. Jag har sammanställt barnens svar i tabell 3 som följer på nästa sida. 
Den redovisas i två kolumner, där den vänstra visar barnens utsagor om läsupplevelser 
och den högra kolumnen visar barnens utsagor om filmupplevelser. Utsagorna kommer 
från båda grupperna. 

                                                 
186 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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Läsupplevelse Filmupplevelse 
 
F1: ”Men filmen den vill man ju se klart 
med en gång, men boken kan man stanna 
i, kapitel för kapitel å bara längta, det 
kan man inte riktigt med film.” Vaggar 
kroppen och tittar lite uppåt. 
 
F2: ”Det tar tid att sätta sig in i allt.” 
Rynka mellan ögonen. 
 
P1: ”En fantastisk bok är bättre än en 
fantastisk film, det blir mer inlevelse. 
Det känns bättre.” Nickar och höjer 
ögonbrynen. 
 
F3: ”Man kan undra lite i filmen hur blir 
det sen och i boken får man reda på allt, 
för där berättar de mycket mer. Alla 
detaljer och allting, man lämnas 
ingenstans.” Armen går från ena sidan 
till andra sidan framför henne och 
huvudet följer rörelsen – understryker. 
 
F2: ”I filmen kan det bara bli svart och 
gå till en helt annan sak. Men i boken 
förstår man mer, då måste de förklara 
allting, då får man reda på mycket mer 
om vad som händer.” 
 
P1: ”Man får veta mycket mer i boken.”  
 
P2: ”Språket tränar man ju mer när man 
läser.” Nickar och tittar på de andra 
barnen. 
 

 
F4: ”Vet du vad det bästa är med filmen? Boken kanske 
tar en vecka att läsa men filmen tar två timmar. Sen är 
det färdigt!” Pekar på moderatorn, ler och fnissar, lutar 
sig fram mot bordet. 
 
P2: ”Film ger starkare känslor, man upplever på ett annat 
sätt när man får se det. Man förstår det bättre på något 
sätt, jämfört med att bara läsa.” Rynka mellan 
ögonbrynen. 
 
P3: ”Det blir inte riktigt samma sak med en bok, det kan 
ju stå något annat i boken än vad som visas på filmen.”  
 
Flera av barnen menar att filmupplevelsen blir  
bättre om de äter något till den, en pojke fick medhåll 
när han sa, P2:”Man får mer lust att titta då.” Barnen 
nickar instämmande och säger gemensamt: ”Aa!” 
 
F4: ”Det är mycket bättre med film, det är så jobbigt att 
läsa.” Sjunker ihop med axlarna. 
 
P1: ”Det kanske skulle gå lättare att läsa  
en bok om han har sett filmen först.” Höjer ögonbrynen. 
 
F2: ”Harry Potter ska ses på film.” Nickar. 
 
F5: ”Jag får hemska mardrömmar av Harry Potter.” 
Håller armarna omlott och drar upp axlarna. 
 
P4: ”Film, film, film! Man kan ju inte läsa Titanic!” 
Skrattar och lutar sig bakåt. 
 
P5: ”Aa film är bättre, det tycker i alla fall ja.” Nickar. 

 
Tabell 3. Barnens jämförelse över läs- respektive filmupplevelse i de båda grupperna. 187 
 
 
Det framgår att det finns individuella skillnader kring om barnen föredrar läs- eller 
filmupplevelse, det varierar i båda grupperna. Upplevelserna stimulerar känslor på olika 
sätt. Filmmediet stimulerar fler sinnen och en pojke menar att han får mer lust att titta 
om han samtidigt äter något som han tycker om, han får medhåll av de andra barnen i 
sin grupp. Då syn, hörsel och smak kombineras vid en filmupplevelse, får de barnen 
som föredrar film, vad de kallar för starkare känslor, vilket ger en annan upplevelse. 
Samt att någon beskriver att han förstår på ett annat sätt när han får se det som händer. 
Det finns även barn som menar att allt redogörs och förklaras i en bok, en film däremot 
utelämnar information som får barnen att reflektera och undra över vad som kan hända 
sedan. Det verkar som om att barnen upplever att filmen ger mer förståelse på ett sätt då 
de ser det som händer, samtidigt som intrycken lämnar öppet för egna tolkningar då allt 
inte visas. 
 

                                                 
187 Återträffar 2008-04-24. 
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5.4 Aspekter kring bearbetning av fantasi och verklighet  
 
Här har barnen talat om hur de skiljer på fantasi och verklighet. I den ena gruppen tog 
barnen fasta på detaljer kring blod och knivar samt hur det fungerar på film när någon 
får en kniv i sig eller om någon blöder. Den andra gruppen pratade mer om hur de vet 
att något är verkligt. Tabell 4 här nedan visar horisontellt de olika ämnen som togs upp 
av barnen, de vertikala kolumnerna visar exempel på utsagor, barnens känslor, icke-
verbal kommunikation samt hur barnen bearbetade de olika temana.  
 
 

 Utsagor Känslor / 
intensitet 

Icke-verbal Bearbetning 

 
 
Blod 
 
 
 

 
F1: ”Såg man inte att det var 
blod - ?” 
P1: ”Jo man såg att det var 
blod, men man såg inte att det 
var grisblod.” 
F1 tittar på P1 och frågar… 
F1: ”Vad är det för skillnad på 
riktigt blod och grisblod - ?”  
Barnen funderar… 
P1: ”Det är ingen skillnad.” 
Barnen tittar på mig, söker 
bekräftelse, F1 vänder sig mot 
moderatorn och frågar: 
F1: ”Ee det - ?” 
 

 
Fascination. 
Äckel. 
Förundran. 
 
Detaljerade 
beskrivningar. 
 
 
 

 
Lutar sig fram 
mot bordet. 
 
Lite större ögon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svårt att förstå. 
 
Saknar 
erfarenhet. 
  
Söker 
bekräftelse  
på sitt 
resonemang  
hos moderatorn. 
 
 
 
 

 
Knivar 
 

 
F2: ”Man sticker inte en kniv i 
folk på riktigt.” 
F1: ”Jo, det gör man.” 
// 
P2: ”De stack in så hära, i 
huvudet - ” 
F3: ”Ja vet - ” 
P2: ”Men hur kan de typ göra 
så?” 
F4: ”De har någonting typ 
mellan - metall eller nått. Det 
går runt, så här.” F4 sveper med 
handen bakom huvudet. 
 

 
[Diskussionen om kniven klarar 
barnen ut sinsemellan, de har 
kunskap om hur det fungerar, 
de vänder sig inte till 
moderatorn för att få 
bekräftelse på sina egna 
erfarenheter.] 
 
 
 
 

Forts.  
 

 
Fascination. 
Äckel. 
Förundran.  
 
Resonerande. 
Förklarande. 
Detaljerade 
beskrivningar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flyttar fram. 
Visar med 
kroppen. 
Gestikulerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Söker inte 
bekräftelse.  
De förklarar för  
varandra,  
de har egen  
erfarenhet. 
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Forts.  
Utsagor

 
 

 
 

Känslor / 
intensitet

 

 
 

Icke-verbal 
 

 
 

Bearbetning 
 

 
Terrorist-
attack mot 
World 
Trade 
Center, 
den 11/9 
2001. 
 
 

 
P1: ”Synd att sådant händer.”  
 
P2: ”Det står i tidningen om 
det har hänt på riktigt.” 
 
F1: ”Man tänker på alla dom 
som drabbats.” 

 
Rädsla. 
 
Kopplar till  
sin egen 
familj. 
 
P1: ”Tänk om 
– /…/.” 
De som 
lyssnar  
nickar, 
hummar och 
fyller i. 
 

 
Sänkt röst. 
 
Tittar ner.  
 
Klappar sig  
själv lite. 
 
Skojar bort det. 
 

 
Svårt att förstå, 
varför måste  
det hända. 
 
Pratar med 
vuxna om det. 

 
Tabell 4. Tabellen visar aspekter som barnen kom in på då de pratade om fantasi och verklighet, vilka 
känslor som berörs och vad som är svårt att förstå. Utsagor från intervjuerna, inget från återträffarna. 188 
 

5.4.1 Så bearbetar barnen sina upplevelser 
 
De barn som inte kunde komma på vad de brukar göra efter att de har sett på en film 
försökte jag få att tänka i de banorna en gång till genom att istället prata om hur 
humöret påverkas när de har sett på en film.  
 

Exempel på utsagor om hur humöret påverkas av filmupplevelser. 
S: ”Hur påverkas humöret av att man ser på film då?” 
P4: ”Om man tittar på en rolig film så kan man bli glad.” 
P5: ”Typ om man ser på en rolig film så börjar man skratta,  
man blir lite piggare.” 
F5: ”Om man ser en sorglig film så blir man oftast lite tröttare.” 
S: ”F6?” 
F6: ”Om man ser en sorglig film så händer det att man blir ledsen.” 
S: ”Vad gör man då? Om man har blivit ledsen av en film vad gör man då?” 
P4: ”Ja då kanske man ser på en rolig film - ” 
F6: ”Man kan gå därifrån.” 
F5: ”Stänga av den och göra någonting annat, som är lite roligare.” 189 
 

De barn som kom på olika saker som de kunde göra efter att de tittat på film, nämnde 
ringa till sina föräldrar, chatta med någon på MSN, skriva och redovisa i skolan, 
drömma, leka, dramatisera, prata med ett husdjur eller bara sitta och tänka. De barn som 
sa att de inte gör något särskilt, pratade senare om att de kunde drömma mardrömmar 
ibland, men inte så ofta. En flicka nämnde att hon brukade få mardrömmar efter att hon 
spelat ett dataspel. När jag frågade hur det var, så berättade hon följande: 
 
 
 

                                                 
188 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
189 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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F1 skakar på huvudet och drar sina tröjärmar över händerna och 
biter i tyget. 
F1: ”Jag kan inte förklara det. Det bara kommer upp framför 
ansiktet, det går inte bort liksom - nej jag kan inte förklara det. Men 
det är otäckt.” 
F2: ”Jag drömmer aldrig mardrömmar, för jag har en 
mardrömsfångare på mitt rum.” 190 
 

5.5 Barnens bemötande av studiens olika teman 
 
Den sista frågeställningen som jag har försökt att besvara, var hur barnen förhöll sig till 
de olika ämnen som kom upp. Vad väckte starkast känslor, i vilka sammanhang 
tystnade barnen, vad som var känsligt och på vilket sätt. I tabell 5 på sidan 44 har jag 
sammanställt utsagor som ger exempel på de känslouttryck, verbala och ickeverbala 
som jag anser att jag har kunnat tolka utifrån kommunikationsteori. En del upprepningar 
förekommer från tidigare utsagor, dock är dessa nu ämnade att besvara den sista och 
mer övergripande frågeställningen för att få en helhetsbild av studien. Här nedan har jag 
tagit upp ämnen som berördes i någon eller i båda grupperna, samt om barnen förhöll 
sig på liknande sätt till ämnet eller om reaktionerna skiljde sig åt. 
 
Känsligast 
Att ladda ner filmer från Internet togs upp i båda grupperna, men på olika sätt. 

• Ämnet möttes med tvekan. Barnen tog kontroll genom att välja tystnad. 
Jämförelsevis hade barnen mindre ögonkontakt med moderatorn och med 
varandra. Barnen visade tecken på självtröst. Möjlig skuldkänsla då det är 
olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddade filmer och bränna ut.  

• Några av barnen tävlade och ville imponera på varandra. De positionerade sig i 
gruppen. Möjlig önskan om att vinna respekt. Barnen ville visa att de har 
kunskaper om hur lång tid det tar, var det går att ladda ner och att nästan allt 
finns tillgängligt. Avståndstagande visades genom tystnad, nedböjt huvud och 
ett mer slutet kroppsspråk och tecken på självtröst. Skakade på huvudet. Lade 
fingrar över munnen eller knep med munnen. 

 
Engagerande, men ändå lugnt och väldigt detaljrikt. 
Andra Avenyn togs upp i båda grupperna på liknande sätt. 

• Barnen berättade detaljerat om seriens handling och talade då om relationer, 
kärlek, giftermål, empati, intriger, skilsmässa, separationer, uppehållstillstånd, 
avundsjuka, ilska, spänning, brott och våld.191 

 
Mest intensivt och forcerat. Barnen överlappar varandras tal. 
Satirprogrammet Hjälp om människors psykologiska problem, togs upp i båda 
grupperna, iver och avståndstagande fanns i båda grupperna. 

• Barnen fascineras av programmet, barnen verkar äcklas och förundras. Barnen 
talar om att det är psykiskt och utöver det vanliga. De som uppskattar 
programmet är mycket ivriga och fyller i varandras meningar och berättar 
detaljerat om alla självmordsförsök som tas upp i programmet. Barnen uttrycker 

                                                 
190 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
191 Vid mailkontakt med programansvarig för Andra Avenyn, rekommenderas det att barn under 13 år ska 
titta på serien tillsammans med vuxen, då en del ämnen kan vara svåra att förstå. Se bilaga 4. 
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att de tycker att det är roligt. Någon har förbud mot att titta på programmet, men 
gör det ändå. 

• Några av barnen är mer tveksamma till programmet. De tvekar och tystnar, 
lyssnar på de andra barnen som pratar med iver. Några positionerar sig, tar 
avstånd och främjar sig. Visar tecken på självtröst och ställningstagande mot 
ämnet, programmet i sig eller sättet som de andra barnen pratar om programmet. 

 
Svårast att förstå och jobbigt att tala om. 
Samtal om verkligheten togs upp i en av grupperna. Exempel som barnen pratade om,  
var den 11 september 2001, då två flygplan kraschade in i World Trade Center i New 
York. 

• Barnen menar att det står i tidningen om det har hänt, barnen visar empati, de 
tycker att det är synd om alla drabbade. Barnen undrar varför det måste hända, 
de kopplar det till sina egna familjer och känner rädsla för att något liknande ska 
hända dem: ”Tänk om – /…/.”. Kroppsspråket tyngs och flera av barnen sjunker 
ihop. 

 
Det som väckte mest engagemang, samt att barnen uppskattade av att bli berörda. 
Filmen Titanic togs upp i båda grupperna på liknande sätt. 

• Engagerar samtliga barn, även de som inte har sett filmen. Barnen blir rörliga på 
sina platser, de talar om dramatiken då fartyget kör in i isberget och sjunker samt 
att väldigt många drunknar i katastrofen, över 1500 människor. Barnen pratar 
om att filmen väcker starka känslor. Barnen berättar att de gråter, dramatiserar, 
sjunger, skriver och känslorna verkar uppskattas. Barnen repeterar filmen och 
pratar om detaljerade fakta. Några minns vilken replik de stängde av filmen vid 
när de senast såg filmen. 192 

 
Andra faktorer som framträdde tydligt under intervjuerna var hur olika gruppdynamiken 
var i de två grupperna. Några av barnen var mer lyssnande och andra mer verbala. I 
stycke 5.2.1 gav jag exempel på dialog där barnen positionerade sig gentemot varandra 
ifråga om hur mycket de tittar på film. Jag har valt att inte ge fler exempel på dialog 
kring dessa aspekter då det kan finnas en risk att barnen går att identifiera. Jag plockar 
däremot med mig dessa aspekter in i analysen när jag skriver om gruppdynamiken i 
analysen. 
 
Här nedan följer tabell 5 med exempel på dialog ur de teman som jag här ovan kortfattat 
beskrivit. Tabellen läses kolumn för kolumn, ämnesvis. 
 
 

                                                 
192 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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Ladda ner film från Internet 

S: ”Hur får man tag på dem 
då?” 
P1: ”Man går in på Internet och 
tittar - .”P1 tittar sig omkring. 
S: ”Var tittar du på Internet?” 
P1 hissar upp ögonbrynen. 
P1: ”Man kan titta om den går 
på bio - man kan beställa hem 
dom - - ” P1 stelnar till, drar 
upp axlarna och gör munnen 
till ett streck. 
Fniss från P2. 
P1:”  - och man kan titta på 
dem i datorn.” 
P1 slår ner blicken och tittar 
under lugg på P2 med huvudet 
lutat åt sidan. 
P2 säger tyst: 
P2: ”Ladda ner.” 
// 
P5 Sänker överkroppen ner 
och hänger med armarna mot 
golvet. 
P5: ”För mig kan det ta en hel 
dag - var laddar du ner ifrån?” 
F1 Fnissar och skruvar på sig. 
Höjer sig, studsar lite. 
F1: ”Eeh, - torrent” 
F5: ” ~0~ brukar ladda ner spel 
och filmer, å har på datan hela 
natten för att det tar så lång  
tid.” 
P5: ”För mig tar det typ sju 
timmar!” 

 
Andra avenyn. 

P2: ”Andra Avenyn - ” 
S: ”Brukar du följa det med?” 
P2 nickar ivrigt. 
P2: ”Jag har inte missat ett 
avsnitt, - det är det 70:e 
avsnittet på söndag, eller 71:a 
eller nått” F8 fyller i. 
F8: ”70:e” 
P2: ”Ja!” 
F8: ”Hur många avsnitt är det?” 
P2: ”Jag vet inte?” 
F7: ”Jag följer det med.” 
11 av 13 barn har sett eller 
följer serien. P2 och F8 
berättade väldigt detaljerat om 
relationerna i serien. 
 

 
TV-programmet Hjälp 

F8: ”Sen så är det en kille som ska ta 
självmord” 
Barnen flyttar fram mot bordet. 
P2: ”Du skulle sett! Han hade tejpat 
fast en kniv, på en dörr, så plingade 
han på och då skulle hon öppna var 
det meningen och då skulle ha få den 
så - ” P2 visar genom att knyta sina 
ena hand och trycka den mot sin 
panna 
P2:”Så att den skulle gå igenom sig, 
men alla hade sådana här lås så att 
det inte gick att öppna mer, å han 
ville bli självmördad!” P2 fnissar. 
P2: ” - å då ville inte dom - då hade 
inte dom så här - ” Barnen berättar 
en lång stund om avsnitt med olika 
självmordförsök som misslyckas och 
en galen taxichaufför samt om  
Benjamin som har fått bröst på fel 
operation. Barnen överlappar 
varandras utsagor, fyller i och 
 upprepar ord. F7 biter lite i läppen 
och har lagt ena armen över magen, 
den andra armen stödjer hakan mot 
handen. 
S: ”F7, tittar du på det?”        
F7 tyst men skakar på huvudet. 
S: ”F4, tittar du på det?” 
F4: ”Mm - ” Tittar ner i knäet. 
P5: ”Det är så himla kul!” Lutar sig 
bakåt, ler och tippar huvudet lite 
snett bakåt tittar på F7. 

 
11 september 

P1: ”Man undrar varför det 
hände så.” Betonar och tittar 
på de andra barnen, de 
nickar. 
P2: ”Och det var himla högt!” 
P3: ”JÄTTE HÖGT!” 
F3: ”Det är synd - ” 
F3 tittar ner i knäet och 
stryker sig över benen. 
P1: ”Tänk om det skulle 
hända oss - ” Skakar lätt på 
huvudet. 

 
Titanic. 

F1: ”Att eee - ibland när det 
är riktigt riktigt sorgligt - - ”  
F1 kryper ihop och flyttar 
bakåt i soffan drar upp knäna 
och drar hakan mot bröstet.   
”Då börjar jag att gråta.”  
F1 får tårar i ögonen och 
pressar munnen mot knäna. 
F1 får stöd av F2 som 
bekräftar det F1 känner. F2 
lutar sig fram mot bordet och 
tittar på F1. 
F2: ”Jag gråter alltid när jag 
ser på film! Sist i skolan, då 
grät jag. Jag gråter typ hela 
tiden när jag tittar på film.” F1 
skrattar.  
S: ”Hur känns det i kroppen 
när man har tittat på en sådan 
film då?” 
P3: ”Det känns bra!” 
P4 slår ut med armarna. 
P4: ”Halleluja!” 

 
Tabell 5. Tabellen visar exempel på utsagor från de ämnen som väckte störst reaktioner på olika sätt hos 
barnen under intervjutillfällena, inget från återträffarna. 193 

                                                 
193 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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5.5.1 Återbesöket gav oväntad ”Aha-känsla” 
 
När jag hade reflekterat över transkriptionerna kunde jag konstatera att flera av barnen 
tittar på film och program som enligt mitt tycke, kan anses vara för en äldre publik. Jag 
ville därför fråga dem om de tror att det kommer att göras mer film och serier i 
framtiden som är anpassade till deras önskemål och behov.  
 

Exempel på utsagor från återträffen i en av grupperna. 
P1: ”Naee.” P1 skakar på huvudet och de andra barnen tittar på 
honom och lyssnar. 
S: ”Det tror du inte? Varför görs inte det då?” 
P1: ”För att de tänker inte på oss, bara för vi är smartast.  
Dom bara –’Ähh, dom är inte alls smarta’. Men det är vi faktiskt.  
Dom borde tänka lite på oss.” P1 nickar samtidigt som han pratar. 
F1: ”Dom borde göra mer filmer för tjejer, om hästar och sånt”. 
P2: ”Nej, mer action och drama!” 
S: ”P1, du var inne på att de inte tycker att ni är så smarta - ” 
P1: ”Mmm. Dom bryr sig om dom äldre mera. ” 
S: ”Varför gör dom det då?” 
P1: ”Dom betyder mer.” 
S: ”Betyder dom mer?” 
P1: ”Vi bara går i skolan och busar, tycker dom.” Barnen fnissar, 
någon drar upp axlarna. 
S: ”Hur känns det då?” 
P1: ”Det känns bra.” P1 ler. 
S: ”Känns det bra att vuxna betyder mer? Eller menar du att ni busar i 
skolan och att det känns bra?” Barnen fnissar. 
P1 får en rynka mellan ögonen, skrattar till och fortsätter. 
P1: ”Näe, men - ” P1 lutar huvudet åt sidan, ser fundersam ut och 
tittar lite snett uppåt. Samtidigt fyller P2 i: 
P2: ”Det ska vara rättvist.” 
Barnen är eniga och nickar och en flicka fyller i:  
F1: ”Aa det ska det.” 
P2: ”Det skulle kännas bra.” 
P2: ”Alltså det känns bra att alla ska få rätt.” P1 lyfter ögonbrynen 
och nickar.  
P1: ”Det skulle kännas bäst om alla var lika mycket värda,  
som dom egentligen är - ” P1 slår ut med armarna, lyfter axlarna och 
lutar huvudet åt sidan och drar mungiporna nedåt. 
” - men dom bryr sig inte om det.” Moderatorns högra arm faller ner 
mot bordsskivan med öppen handflata. 
S: ”Oj!” 
P1: ”Där satt den!” 194 
 

 
Här slutar resultatpresentationen och då denna redan är kondenserad har jag valt att inte 
sammanfatta några detaljer som får avrunda detta avsnitt. Läsaren kan om så önskas, gå 
tillbaka till respektive avsnitt för att repetera presentationen, dock ger jag exempel på 
utsagor från resultatet även i analysen. Det läsaren behöver veta inför läsning av kapitel 
6 redogörs med ett inledande stycke där jag förklarar min presentationsteknik.  

                                                 
194 Återträffar 2008-04-24. 
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6 Analys  
 
Jag vill börja med att påminna läsaren om att jag har haft ett friare förhållningssätt till 
min tolkning genom att använda min intuition under arbetet med fokusgrupperna. Det 
som jag har fokuserat medvetet på har gällt barnens skiftande reaktioner och olika 
förhållningssätt till de olika ämnen som berörts. Icke-verbal kommunikation är något 
som individer som lever i samma kultur, har som gemensam grund, när vi tolkar 
varandras beteenden. Inledningsvis presenterar jag ett helhetsintryck av 
intervjutillfällena kopplat till en teorirelaterad diskussion för att läsaren ska få en bild av 
hur olika intervjuerna tog sig ut. Därefter kommer analysens olika delar att kopplas till 
de fyra frågeställningar som jag ämnat besvara. Jag speglar min empiri i tidigare 
forskning och diskuterar utifrån Argyle’s icke-verbala kommunikationsteoretiska koder, 
som utgör studiens kriterier på vilka jag baserar min bedömningsgrund. Min intuition 
utgör således min uppfattning av helheten kring intervjuerna och de olika nivåer som 
jag upplevde var skönjbara i förhållande till barnens skiftande engagemang, intensitet 
och känslighet. Min avsikt har varit att beskriva analysen detaljerat för att läsaren ska få 
en känsla av vad det är som jag har baserat mina tolkningar på. 
 

6.1 Om presentationsteknik 
 
Jag har pendlat mellan ämnets utgångspunkt för undersökningen, samt barnens utsagor 
på olika aspekter av ämnet. Med barnens utsagor har jag fått ny information som lagts 
till och detta har omgestaltat helhetsuppfattningen.195 Jag har under tolkningsprocessen 
försökt komma på många tänkbara faktorer som kan förklara och belysa barnens 
utsagor. Undersökningen har resulterat i tolkningar, som jag har för avsikt ska ge en 
förståelse för dynamiken196 kring hur barnen förhåller sig till film och sina 
filmupplevelser. Detta är således en tolkande analysmetod, kring vad barnen 
förmedlar197 med sina reaktioner kring samtalen om film.  Det kan vara värt att påminna 
om att mina tolkningar kan uppfattas av läsaren som möjliga insikter eller av mig gjorda 
feltolkningar.198 Jag presenterar det rent innehållsmässiga i barnens dialoger, det som 
kom igen i båda grupperna, samt det som skiljde grupperna åt, vilket innebär att jag har 
gjort en samtalsanalys199 parallellt med analysen med hjälp av 
kommunikationsteoretiska icke-verbala koder. Intervjuguidens teman som jag utgått 
från, har utgjort grunden för indelningen av materialet vid analysen. Dessa teman finns 
numrerade i bilaga 1.  
 
Jag refererar inte till fokusgrupperna som den första eller den andra, i förhållande till 
den ordning som intervjuerna tog plats för att ytterligare säkra barnens anonymitet. Jag 
redogör i stycke 6.2 för respektive grupps omständigheter och kallar grupperna tillfälligt 
för Q och X för att läsaren ska kunna få en bild av hur olika intervjuerna tog sig ut i 
grupperna. I de stycken som följer efter 6.2 redogör jag inte för vilken grupp det rör sig 
om, utan endast om det fanns likheter eller skillnader i grupperna, samt om det rör 

                                                 
195 Helenius, Ralf 1990. Förstå och bättre veta, s. 64. 
196 Watt Boolsen, Merete 2007, s. 38. 
197 Watt Boolsen 2007, s. 38. 
198 Watt Boolsen 2007, s. 31-32. Helenius, Ralf 1990, s. 77. 
199 Wibeck 2000, s. 96.  
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utsagor från de första intervjutillfällena eller om det rör utsagor från de kompletterande 
återträffarna, då barnen bland annat gav mig feedback på studiens resultat.  
 

6.2 Först ett helhetsintryck med teorirelaterad diskussion 
 
Jag började med att först räkna antalet utsagor i fokusgrupperna, fördelat på flickor och 
pojkar. Jag räknade även antalet frågor och antalet följdfrågor som behövdes i de olika 
grupperna, för att ge läsaren en bild av gruppdynamiken och fördelning av inlägg 
mellan pojkar och flickor. Detta ger läsaren en uppfattning av mitt skiftande inflytande i 
gruppernas samtal. Barnen i grupp Q hade fem moment under intervjun då de ställde 
frågor eller gjorde påpekanden om intervjun, grupp X jämförelsevis hade arton moment. 
Här nedan finns en tabell över antal utsagor fördelat på pojkar och flickor, samt antal 
frågor och följdfrågor som jag ställde till barnen, samt tid för respektive intervju. 
 
 Grupp Q Grupp X 
 
Tid för intervjuer 

 
47 minuter 

 
45 minuter 

 
Inlägg av pojkar 

 
129 

 
103 

 
Inlägg av flickor 

 
107 

 
158 

 
Antal frågor till barnen 

 
16 

 
13 

 
Antal följdfrågor  

 
102 

 
47 

 
 Tabell 6. Min beskrivning av tidsåtgång, antal inlägg i fokusgruppintervjuerna fördelat på pojkar och 
flickor, samt det antal frågor och följdfrågor som jag ställde till barnen.200 
 
Som ni ser här ovan var det pojkarna i grupp Q som gjorde flest inlägg och i grupp X 
var det flickorna som gjorde flest inlägg. Grupp Q fick fler följdfrågor än vad grupp X 
fick. Antalet pojkar i studien var färre än antalet flickor. Antalet flickor var lika i de 
båda grupperna. Jag berättar inte hur många pojkar det var i respektive grupp då jag inte 
vill att det via uteslutning ska gå att utröna vilken intervju som skedde först respektive 
sist. Min upplevelse av vilka barn som var tystare respektive mer framträdande under 
intervjuerna, stämde överens med den bild jag fick när jag transkriberade ljudbanden. 
Som ni ser här ovan så ställde jag sexton frågor till grupp Q och tretton till grupp X. 
Detta berodde på att grupp Q inte svarade direkt på frågan första gången. Jag 
omformulerade frågan och försökte igen, detta har jag inte räknat som följdfrågor utan 
som en upprepning av samma fråga, dock med en annan formulering.  
 
Här nedan presenterar jag antalet inlägg per barn. Flickorna gjorde flest inlägg totalt 
sett, dock är antalet flickor fler, vilket gör att det procentuellt sett om jag slår ut antalet 
inlägg per flicka, blir lägre procenttal än det blir för pojkarna, då de var färre till antalet.  

                                                 
200 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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 Grupp Q 

och 
Grupp X 

 

Inlägg per 
flicka/pojke 

Totalt 497 
inlägg 

 
flicka 

 
18 

-”- 22 
-”- 28 
-”- 30 
-”- 31 
-”- 39 
-”- 42 

61,5 procent 
av barnen i 
studien var 

flickor. 

-”- 55 

 
Flickorna 
stod för 
53,35 

procent av 
inläggen. 
Avrundat  

6,66 procent 
per flicka. 

 
 

pojke 
 

33 
-”- 33 
-”- 37 
-”- 58 
-”- 71 

38,5 procent 
av barnen i 
studien var 

pojkar.  

 
Pojkarna 
stod för 
46,65 

procent av 
inläggen, 
avrundat 

9,33 procent 
per pojke. 

 
 
Tabell 7. Min tabell över antal flickor och pojkar i studien, fördelning av antal inlägg per barn, samt 
procentuell andel inlägg av pojkar respektive flickor.201 
 
Samspelet i grupperna var lite olika. Barnen i grupp X tog sig mer plats i diskussionen 
och ställde frågor till varandra på ett sätt som barnen i grupp Q inte gjorde i lika stor 
utsträckning. Grupp Q sökte sig mer till moderatorns uppmärksamhet och behövde mer 
stöd för att komma vidare. Jag tolkar inte detta som ett ointresse för film utan mer som 
att några av barnen i grupperna kanske hade pratat mer om antalet deltagare i grupperna 
varit något färre eller om gruppdynamiken varit annorlunda. De barn som gjorde färre 
inlägg, pratade mer när temat hade direkt koppling till deras intressen. Då jag inte 
transkriberat banden från återträffarna lika noggrant har jag inte räknat de exakta antalet 
utsagor vid dessa tillfällen. Dock uppmärksammade jag de barn som varit tystare under 
de första intervjutillfällena för att ge dem extra tillfälle att få uttala sig. Dock var 
resultatet liknande även vid återträffarna. Samma barn som var tystare vid de första 
intervjutillfällena visade sig även vid återträffarna vara tystare, även fast de fick fler 
tillfällen att tala. 
 
Detta tolkar jag som att det kan vara en fördel att ge olika möjligheter för deltagare att 
förmedla sig på när en forskare gör intervjuer. Jag upplevde även att det hade varit en 
fördel att ha något mindre grupper då barnen hade olika behov av att bli 
uppmärksammade snabbt. Detta kan bero på olika saker, exempelvis att de upplevde att 
jag inte gav dem bekräftelse snabbt nog. Barnen visade detta genom att ändra sin 
kroppsposition. Från att ha placerat sig närmre bordet och lutat kroppen framåt, till att 
luta sig bakåt eller titta åt ett annat håll. De barn som inväntade sin tur och försökte 
påkalla gruppens uppmärksamhet kunde sätta sig längre fram på sin plats, luta sig 
                                                 
201 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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framåt och i vissa fall gestikulera eller avbryta någon. Den tredje av de inledande 
frågorna under de första intervjutillfällena, om hur ofta barnen tittar på film, väckte lite 
mer engagemang från barnens sida än de övriga inledande frågorna gjorde. Barnen 
ställde frågor till varandra och kommenterade varandras svar. Detta kan tolkas som att 
barnen ville markera sina åsikter genom att betona hur ofta eller hur sällan någon annan 
tittade jämfört med dem själva. Att barn föredrar att uttrycka sig muntligt eller skriftligt 
kan vara tecken på att de har olika dominanta intelligenser. Detta kopplar jag till en ny 
källa som jag inte nämnt tidigare. Howard Gardner, som är professor i kognition och 
pedagogik vid Harvard Graduate School of Education. Gardner har skrivit många 
böcker om människans multiplaintelligenser. Gardner menar att alla människor i regel 
har åtta olika intelligenser som är mer eller mindre dominanta. Dessa gör att människor 
har olika sätt att förmedla sig på, ta till sig och förhålla sig till information. Gardner 
menar att skillnader i hur dessa intelligenser utvecklas beror på individuella erfarenheter 
och genetiska faktorer.202 
 
Bland Nilsson och Waldemarssons beskrivningar av olika processinriktade 
kommunikationsaspekter, finner jag att författarna menar att ifrågasättandet och 
positioneringen som vi gör när vi kommunicerar har att göra med sociala aspekter som 
rör identitet, relationer, makt och roller.203 När det kommer till maktaspekter i gruppen 
upplevde jag att barnen till en början var avvaktande och inväntade att jag skulle ge dem 
klartecken för att tala. Jag känner inte barnen tillräckligt väl för att kunna uttala mig om 
huruvida de agerade annorlunda mot hur de brukar vara mot varandra. Vid några 
tillfällen förekom det dock att barnen dementerade varandras utsagor och gjorde 
påståenden om varandra som inte hade direkt koppling till vårt samtalsämne. En möjlig 
tolkning är att barnen medvetet eller omedvetet kan tycka att det som andra säger, inte 
anses vara lika viktigt att lyssna på, som det är att få framföra sin egen åsikt. Nilsson 
och Waldemarsson menar att pojkar ofta är uppfostrade att positionerar sig mot flickor 
för att hävda sig, vilket leder till att de ofta tar mer plats och är synligare för att få mer 
bekräftelse, medan flickor ofta har en mer lyssnande roll.204 Detta stämmer överens med 
vissa situationer under intervjuerna. Dock förekom det även att några flickor hävdade 
sig gentemot varandra och mot pojkarna. Jag tolkar det som att det finns en individuell 
skillnad hos barnen. Det kan även bero på hur jag kombinerade grupperna, då 
situationen som sådan var ny för dem, kan även detta påverka barnens behov av att på 
nytt söka sin roll i den nya intervjugruppen.205 I Andersson och Ericsson 
magisteruppsats nämner författarna att pojkarna i studien har övertaget under 
samtalen.206 I min studie anser jag att det föll olika ut i de två grupperna, samt att det 
varierade under fokusgruppernas gång. Det går inte att säga att pojkarna hade övertaget 
generellt sett. Tittar jag dock på antalet utsagor så levererade pojkarna fler i snitt per 
pojke, som jag visade på sidan 47.  
 
I Clarkson och Betts studie framkommer det att barnen föredrog att läsa framför att titta 
på TV vilket är intressant med tanke på att siffror om barns läsvanor, enligt Clakson och 
Betts studie, fram till 2006 visat på neråtgående siffror.207 Dock stämmer resultatet inte 

                                                 
202 Gardner, Howard 2003. Multiple intelligences after twenty years, s. 4-5. 
203 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 24. 
204 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 113-114. 
205 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 89. 
206 Andersson och Ericsson 2006, s. 41. 
207 Clarkson och Betts 2008, s. 1-4.  
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överens med det barnen framhöll i min studie, då de flesta berättade att de föredrar att 
titta på TV och film. 
 

6.3 Tolkning av barnens olika förhållningssätt till åtkomst 
 
Jag upplevde att ett par barn i den ena gruppen pratade relativt obehindrat om att ladda 
filmer från Internet. Jag tolkar det som att de ville imponera på varandra och positionera 
sig i gruppen. De andra barnen i samma grupp verkade besvärade av att lyssna till de 
barn som pratade fritt om ämnet. Det märktes så till vida att deras kroppsspråk blev mer 
slutet. De lade armarna i kors över bröstet eller magen, någon lade benen i kors och 
flyttade bakåt på sin sittplats. Någon knep med läpparna och höjde ögonbrynen, eller 
sänkte blicken och tittade under lugg. Flera av barnen tystnade när ämnet kom på tal. 
Följande dialog ger jag som exempel på detta. 
 

Exempel på utsagor angående nedladdning av film från Internet.208 
S: ”Hur får man tag på dom då?” 
P1: ”Man går in på Internet och tittar – ” 
P1 tittar sig omkring. 
S: ”Var tittar du på Internet?” 
P1 hissar upp ögonbrynen. 
P1: ”Man kan titta om den går på bio - man kan beställa hem dom - - ” 
P1 stelnar till, drar upp axlarna och gör munnen till ett streck. 
Fniss från P2. 
P1: ”  - och man kan titta på dem i datorn.” 
P1 slår ner blicken och” tittar under lugg” på P2 med huvudet lutat 
åt sidan… 
P2 säger tyst: 
P2: ”Ladda ner.” 
 

En av flickorna satt samtidigt och skakade lätt på huvudet och drog benen in till sig och 
lade dem i kors. Någon nickade, några var helt tysta. Att P1 talar om att det går att 
beställa film på datorn, kan betyda att han rent fysiskt menar att det är möjligt att 
beställa hem filmer eller så kan det vara så att några av barnen kallar, att ladda ner film 
från Internet, för att beställa film. När jag träffar barnen vid vår återträff vill jag ta reda 
på om jag övertolkat barnens kroppsspråk. Jag frågade i båda grupperna om de tyckte 
att det var jobbigt att tala om att ladda ner film från Internet. Några av barnen sa att de 
inte alls tyckte att det var jobbigt. De sa även att det inte var de själva som brukade 
ladda ner, förutom någon enstaka gång. De barn som jag tidigare upplevde gav ett 
intryck av att det var jobbigt, anser jag bekräftade min tolkning. Här nedan ger jag 
exempel på utsagor från återträffen som bekräftar detta. 

 
Exempel på utsagor från återträffen om att ladda ner film från Internet. 
S: ”Förra gången när vi pratade om att ladda ner film från Internet, tyckte ni 
då att det var känsligt att prata om det?”  
Några av barnen nickar, några tittar ner och lägger händerna i knät. 
P1: ”Mm – ”. Nickar. ”Bara för, typ om man bränner en skiva, man kan bli 
polisanmäld då.” 
S: ”För att man bränner en skiva?” 
P2: ”Om man laddar ner från Internet och bränner på en skiva, spel och sånt. 
Fast jag har köpt alla mina. Jag vet inte riktigt vilka sidor man går in på och 
så.” 

                                                 
208 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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S: ”Men om man har en film, hur vet man om den är nedladdad från Internet 
eller om den är köpt, hur ser man det?” 
Barnen tittar på varandra och skakar på huvudet. 
F1: ”Ne, hur vet man det?” 209 

 
Att barnen inte tänker på biblioteket som en möjlig plats att låna film på kan bero på att 
barnen har andra sätt att få tag på film som är mer lättillgängligt. Det kan även finnas 
bakomliggande faktorer som att barnen inte har vana på att gå till biblioteket om deras 
föräldrar inte brukar gå dit, det är dock inget som barnen resonerar om.  
 

6.3.1 Psykologiska aspekter i teori och i tidigare forskning 
 
Nilsson och Waldemarsson förklarar att det inte enbart utifrån enstaka gester, miner 
eller rörelser går att tolka korrekt. Tolkningen måste göras utifrån sammanhanget, det 
situation då händelsen tog plats.210 Jag har gett exempel på dialog där de flesta barnen i 
gruppen tystnar och markerar på något sätt att de blir mer slutna. Nilsson och 
Waldemarsson förklarar att vi genom att lyssna kan höra när sinnesstämningar ändras211 
samt att vi använder oss av ”icke-ljud” som tystnad och pauser, som kan vara tecken på 
att någon är tveksam.212 Vidare förklarar författarna att vi rör vid oss själva när vi 
behöver stöd eller vill få tillbaka kontrollen över en situation. Dessa aspekter i 
kombination med de utsagor som barnen delgivit skulle kunna tolkas som att barnen 
under fokusgruppintervjuerna tog kontrollen över situationen genom att välja att vara 
tysta när ämnet blev för känsligt att tala om.  
 
Att barnen upplevde samtalsämnet som svårt skulle kunna knytas till Nilsson och 
Waldemarssons beskrivning av att undvika ögonkontakt, vilket kan ses som ett 
avståndstagande, dels till ämnet som vi diskuterade, men även en medvetenhet kring att 
några av barnen vet att det är olagligt. Då man talar om svåra samtalsämnen, kan det 
vara ett avståndstagande eller protest eller en direkt vägran att se någon i ögonen.213 De 
barn som nickade kan avse att hålla med kring det som sades, de som skakade på 
huvudet kan avse att det är olagligt att ladda ner, men det skulle även kunna vara så att 
de som skakade på huvudet önskade att de barn som berättade om att ladda ner film, 
inte skulle ha gjort det. Ett ansikte som vänds bort eller läppar som pressas samman som 
något barn visade, skulle kunna vara det som Nilsson och Waldemarsson förklarar med, 
att någon tar avstånd från det som sägs eller att personen vill undvika samtalsämnet.214 
Höjda ögonbryn kan enligt David. B Givens betyda osäkerhet.215 När det gäller hur 
barnen positionerade sig så flyttade flera av barnen bakåt på sina sittplatser, någon lade 
armarna i kors över bröstet, vilket enligt Givens kan betyda, att personen försöker 
avlasta social stress, det kan även vara ett tecken på att vilja värja sig, beroende på hur 
armbågarna hålls.216 Att göra en plötslig förflyttning på sin sittplats, i detta fall att luta 
sig bakåt samtidigt som armar läggs i kors över magen, kan enligt Givens betyda att det 

                                                 
209 Återträffar 2008-04-24. 
210 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 15. 
211 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 77. 
212 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 78. 
213 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 71. 
214 Nilsson och Waldemarsson 1990, s. 102. 
215 Givens, David B 2008. The Nonverbal dictionary of gestures, signs & body language cues: From 
Adam’s apple-Jump to Zygomatic smile, s. (eyebrow-raise). 
216 Givens 2008, s. (arm-cross). 
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finns en outtalad känsla eller åsikt, det kan även vara för att understryka en åsikt.217 Den 
som tittar nedåt under ett samtal kan enligt Givens bära känslor av skuld samt att det är 
en möjlig väg att välja för att inte behöva uttala sig.218 
 
De barn som hade lättare för att prata om ämnet var rörliga på sina platser, de log och 
hade ögonkontakt. I utsagorna mellan de barn som jämförde hur lång tid det tog att 
ladda ner film, finns ett växelspel. Nilsson och Waldemarsson ger exempel på; ”…när 
en ’gammal grupp’ möter förändringar, präglas av behovet av tillhörighet. Man vill få 
vara med och veta om man duger som man är.”219 Det skulle kunna vara så att utsagorna 
kan tolkas som om att barnen tävlar lite om ledarskapet i gruppen och försöker att 
positionera sig och finna sina roller på nytt i gruppen. Det skulle också kunna vara ett 
försök att imponera och att låta sig imponeras.  
 
I tidigare forskning har jag inte hittat någon studie som har försökt att sätta sig in i vad 
barn känner och hur de upplever det här med att ladda ner film från Internet. Jag trodde 
att jag själv visste vad som var lagligt respektive olagligt när det gäller att ladda ner filer 
från Internet, men när jag gjorde Bredbandbolagets fildelningstest, visade det sig att jag 
inte hade kunskaper om vad man får respektive inte får göra. De skolor som väljer att 
följa Rönnbergs råd om att införa mediakunskap på schemat kan använda webbsidan 
som Myndigheten för skolutveckling är ansvariga för: ”Kolla källan”. Där finns det 
bland annat fakta kring upphovsrätt, förslag på lektionsmaterial220 och länkar till olika 
upphovsrättsorganisationer dit det går att vända sig för att ställa frågor. I Hagelin och 
Olaussons magisteruppsats framkommer det att några som lånar film på biblioteket gör 
det för att utbudet är smalt och att de filmerna är svåra att få tag på genom att ladda ner 
från Internet.221 Dock gäller författarnas uppsats ungdomar, vilka kan ha utvecklat andra 
vanor än barnen i min studie har hunnit att göra när studien genomfördes. 
 
I Medierådets rapport, Ungar och medier 2006, finns det uppgifter om att det är  
10 procent av barnen i åldersgrupp 9-12 år som angett att de brukar ladda ner film från 
Internet. Undersökningen visar att nedladdning är vanligare i åldersgruppen 13 till 18 
år. Av barnen i min egen studie är det under fokusgruppintervjuerna fem barn som talar 
i första person om att ladda ner film från Internet. Wibeck menar att moderatorn ska 
lägga större vikt vid utsagor som görs i första person.222 Vid återträffen menar tre av de 
fem barnen, att de inte brukar ladda ner film från Internet, mer än någon enstaka gång. 
Två av de fem barnen anger att de gör det ibland.223 Det är intressant att några av barnen 
dementerar sina utsagor från intervjutillfällena, som angavs i första person, då barnen 
berättade hur snabbt det går, att de trycker på ”downlad” [sic!] och att de kan ladda ner 
från ”torrent”. Det kan tolkas som att de ville visa att de har kunskaper om hur det går 
till, för att imponera på varandra. Det kan även vara så att barnen på vår återträff ville ta 
tillbaka det som de delgivit, om det var så att de ångrade sig och ansåg att de hade sagt 
för mycket. Detta kan vara tecken på att ämnet var känsligt även för dem som menade 
att det inte var det.224 
 
                                                 
217 Givens 2008, s. (body-shift). 
218 Givens 2008, s. (gaze down). 
219 Nilsson och Waldemarson 1995, s. 89-90. 
220 http://kollakallan.skolutveckling.se/ upphovsratt / lektionsmaterial. 
221 Hagelin och Olausson 2007, s. 61-62. 
222 Wibeck 2000, s. 94. 
223 Medierådet 2006, s. 3-5. 
224 Fry 1985, s. 101-107. 
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6.4 Tolkning av vad barnen uppskattar att se och varför 
 
När vi talade om vad barnen helst tittar på för film så menade de flesta att de vill att 
filmen ska vara rolig, spännande och sorglig. Jag tolkar det som att barnen gillar 
spektrumet av känslor som väcks då de ser på film. Barnen uttrycker att film får vara 
sorglig men inte tråkig. Det ska hända något som inte hör till det vanliga, beskriver en 
flicka. Detta kan tolkas som att barnen uppskattar en verklighetsflykt. Det kan även vara 
en antydan om att det tillför barnen känslor som de annars kan ha svårt att få utlopp för, 
då en flicka vid återträffen uttryckte, ”Det är pinsamt att gråta med andra, då kan man 
passa på när man tittar på film själv.” Några av barnen menade att det inte känns alls att 
se på våld, då de vet att det bara är film. Några barn menade att det känns och att de kan 
känna rädsla och ledsamhet, speciellt om de vet att det är på riktigt.  
 

 
 
Exempel på utsagor om hur det känns när barnen ser på film.225 
S: ”F1…” 
F1: ”Att eee…ibland när det är riktigt riktigt sorgligt…”  F1 kryper 
ihop och flyttar bakåt i soffan drar upp knäna och drar hakan mot 
bröstet.”…då börjar jag att gråta.” F1 får tårar i ögonen och pressar 
munnen mot knäna. F1 får stöd av F2 som bekräftar det F1 känner. 
F2 lutar sig fram mot bordet och tittar på F1. 
F2: ”Jag gråter alltid när jag ser på film! Sist i skolan, då grät jag. Jag 
gråter typ hela tiden när jag tittar på film.” F1 skrattar.                              
S: ”Hur känns det i kroppen när man har tittat på en sådan film då?” 
P3: ”Det känns bra!” 
P4 slår ut med armarna. 
P4: ”Halleluja!” 

 
Ämnet är känsligt för några av barnen då de talar om sina filmupplevelser, vilket visar 
sig i dialogen här ovan. Dock upplever jag att barnen stöttar varandra. F2 reagerar på 
det F1 berättar och delger att hon också brukar gråta när hon ser på film. Jag tolkar det 
inte som ett mått på att det uppstod en tävlan om vem som brukar vara mest ledsen, utan 
snarare att F2 ger uttryck för empati. F2 lämnar inte F1 ensam med sina känslor. Jag 
tolkar det som att F2 ger F1 bekräftelse. Jag tolkar pojkarnas starka uttryck i exemplet 
här ovan, som exempel på att de uppskattar dessa känslor, att det kan vara skönt att 
gråta ibland. Jag tolkar det som att även pojkarna ger F1 bekräftelse.  
 
Den grupp som kommer på många olika saker som de kan göra när de har sett på film 
rör olika sätt att kommunicera. Jag tolkar det som att barnen berättar om olika 
möjligheter som finns, inte nödvändigtvis att de brukar göra det som de ger förslag på. 
De barn som ger utsagor om att de inte gör något, talar sedan om att de ibland brukar 
drömma om filmer som de sett, vilket jag tolkar som att barnen omedvetet bearbetar det 
de har sett. Det är möjligt att barnen har behov av att få hjälp att bearbeta episoder som 
de tittar på då de inte förstår det som händer. Det som barnen saknar erfarenhet kring 
skulle kunna vara det som de upplever som känsligast.  
 
När en flicka talade om läs- och filmupplevelser menade hon att ”boken förklarar 
allt”226 och att boken talar om ”hur det ska vara”. En film kan sluta mitt i, vilket gör att 
hon efteråt funderar på hur det gick sedan. Detta anser jag är intressant då böcker brukar 
                                                 
225 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
226 Återträffar 2008-04-24. 
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tillskrivas följdverkningar som är positiva för barns utveckling av deras fantasi då de 
själva måste föreställa sig det som de läser. Om en film inte berättar allt utan får barnen 
att reflektera över vad som skulle kunna ske fortsättningsvis, skulle detta kunna tolkas 
som att barnen kan fantisera om hur berättelsen kan utvecklas, vilket för mig låter som 
utvecklande för fantasin. 
 

6.4.1 Påverkan och bearbetning i teori och i tidigare forskning 
 
I dialogexemplet här ovan, då flickan flyttar bakåt på sin plats, samlar ihop kroppen och 
kramar sig själv kan detta, enligt Givens beskrivning, vara tecken på att någon 
omedvetet rör vid sig för att söka självtröst. Detta menar Givens att vi gör när något blir 
för kännbart och då gör vi det vi kan för att ta kontroll över situationen.227 När flickan 
berättat klart pressade hon munnen228 mot sina knän. Givens menar att då vi rör vid eller 
håller för våra läppar vill vi ta kontroll över situationen, om vi känner oro.229 Jag 
upplevde att flickan fick stöd av den andra flickan som därpå uppgav, samtidigt som 
hon nickade, att även hon brukar gråta när hon ser på film. Det fanns en mjukhet i 
hennes röst som gjorde att jag uppfattade det som ett empatiskt uttryck då flickorna 
delade en individuell känsla som de båda dock hade upplevt. Enligt Givens kan 
nickningar medan någon talar indikera på att personen har en empatisk hållning och 
visar på förståelse.230 
 
Fry menar att de barn som inte hittar böcker där det finns karaktärer som de kan 
identifiera sig med, aldrig får den där medryckande läsupplevelsen då barn alltid 
kopplar en berättelse till sin egen identitet. Fry menar att om en bok inte fångar upp ett 
barn så att barnet känner igen sig, så berörs barnet inte. Därför menar Fry att det är 
viktigt att anpassa bokval efter ett barns önskemål när det gäller innehåll, svårighetsgrad 
och perspektiv.231 För mig låter detta som rimliga krav att ställa även på de filmer som 
barn och unga ska ta del av. Jag menar att det även skulle vara en fördel med bokmedier 
i multimedial form, där text, bild och ljud kombineras för att stimulera flera sinnen på 
en gång, speciellt för de barn som upplever att det är svårt att enbart läsa text. Detta 
skulle kunna fungera som ett mellanled för barn då de går från att lyssna på högläsning 
och titta i bilderböcker till att utvecklas till en läsare som behärskar att läsa böcker som 
består av enbart text. 
 
Barnen i min studie ser på det utbud av film som finns tillgängligt. I likhet med 
flickorna i Stigbrand och Stolpes studie, vill flickorna i min studie ha fler filmer som är 
för dem, där de kan känna igen sig och sina intressen.232 Barnen i min studie utrycker 
dock inte exakt det flickorna i Stigbrand och Stolpes studie gör när de framhåller att 
filmer skulle se annorlunda ut om fler producenter vore kvinnor.233 Men att flickorna i 
min studie önskar fler filmer för dem, kan tolkas som ett tecken på att de inte känner 
igen sig i de filmer som produceras. Män är i majoritet bland flertalet filmyrken och 
filmer som visas, vilket kan betyda att karaktärer som flickorna i min studie kan 

                                                 
227 Givens 2008, s. (self-touch). 
228 Givens 2008, s. (tightlipped). 
229 Givens 2008, s. (lips). 
230 Givens 2008, s. (head-nod). 
231 Fry 1985, s. 101-107. 
232 Stigbrand och Stolpe 2000, s. 48-50, 69. 
233 Stigbrand och Stolpe 2000, s. 48-50. 
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identifiera sig med saknas.234 Det finns även en likhet med flickorna i Stigbrand och 
Stolpes studie och barnen i min studie, gällande deras fascination kring skräck och att 
bli skrämda. Några av barnen i min studie tycker om att utsätta sig för något som väcker 
äckelkänslor. En annan likhet med flickorna i Stigbrand och Stolpes studie och barnen i 
min studie är topplaceringen av filmen Titanic. Barnen i min studie anger samma 
argument, att filmen berör extra för att det är en händelse som skett i verkligheten, att de 
gråter ofta till filmen och att de ibland får mardrömmar efter att de har sett den.235 Fler 
faktorer som stämmer överens är att, barnen i min studie anser att våld på film får 
konsekvenser framförallt för yngre barn som tittar. Det finns även likheter med barnen i 
Andersson och Ericsson studie, där barnen föredrar spännande filmer och serier, 
flickorna gillar dansprogram och både pojkar och flickor gillar sport. Barnen i 
Andersson och Ericsson studie lånar inte film på bibliotek då de tycker att utbudet inte 
är bra.236 Barnen i min studie kommer inte att tänka på biblioteket som en möjlig plats 
att låna film på när de talar om olika åtkomstaspekter. 
 
Då barnen i min studie jämförde läs- och filmupplevelser framkom det att olika barn får 
ut olika upplevelser av att läsa och av att se på film, vilket stämmer överens med det 
som även framkommer i Sandins studie. Detta kan vara tecken på att vi har olika 
individuella förmågor för att kunna ta till oss information på olika sätt, exempelvis när 
det gäller att ta till sig det abstrakta genom att enbart läsa en text. 237 
 

6.5 Tolkning av barnens bearbetning av fantasi och verklighet 
 
På barnens utsagor tolkar jag det som att det är svårt för dem att skilja på vad som är 
verklighet och fantasi. Då flera av barnen framhöll att de vet att det inte är på riktigt: 
”För man skjuter ju inte varandra på riktigt”, en annan flicka menade då att: ”Jo, det gör 
man visst det.” Diskussionen kring blod i resultatredovisningen anser jag visar på att det 
är svårt för barnen att avgöra, då situationen som beskrivs är verklig, men blir mer 
komplex då jag tolkar det som barnen berättar, som att någon försöker lura tittarna till 
att tro att någon har skadats. Det kan också vara så att en vuxen valt att censurera 
verkligheten kring fotbollsmatchen, genom att förklara att det inte är riktigt blod, och 
istället kalla det för grisblod. Detta kan jag inte klargöra ur barnens utsagor. Här nedan 
följer exempel på dialog från intervjun i den ena gruppen om svårigheten att veta om det 
är på riktigt eller om det är ”fejkblod”238. 
 

Exempel på utsagor från den ena gruppen.239 
P1 är exalterad när han berättar detta, hans ögonbryn är något 
upphöjda. 
P1: ”Det var en fotbollspelare, en gång, de ledde matchen med ett 
noll, de var i final, han tog grisblod och fejkade - ”Stora ögon. 
F1, F2 och F3 tittar på varandra och fnissar… 
F1: ”Neeej - ” 
P1: ”Jooo!” 
F1: ”Fick han rött kort då?” 
P1: ”Nej - ” 

                                                 
234 Fry 1985, s. 101-107. 
235 Stigbrand och Stolpe 2000, s. 11. 
236 Andersson och Ericsson 2006, s. 41, 43. 
237 Fry 1985, s. 47, 48, 50. 
238 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
239 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
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P2: ”Var fick han tag i det då?” 
F1: ”Fick de straff då?” 
F1: ”Såg man inte att det va blod - ?” 
P1: ”Jo man såg att det va blod, men man såg inte att det va grisblod - ” 
F1 tittar på P1 och frågar: 
F1: ”Vad är det för skillnad på riktigt blod och grisblod - ?” 
Tystnad, barnen funderar. 
P2: ”Det är ingen skillnad - ” 
Barnen tittar på moderatorn för att få bekräftelse på vad P2 just har 
sagt,   
F1 frågar moderatorn: 
F1: ”Ee det?” 

 
Jag tolkar det som om att den ena flickan försöker att koppla den röda färgen på blodet 
till det som hon har erfarenhet av när det gäller fotboll, då hon frågar om rött kort och 
straff. När barnen talade om knivattrappen klarade de ut diskussionen utan att behöva 
stöd från moderatorn, vilket jag tolkar som att barnen hade egna erfarenheter som täckte 
deras behov just för stunden. När det gäller verkliga händelser anser jag att barnen 
kopplade känslorna till sin egen rädsla, då de beskrev att de var rädda för att något 
liknande ska hända deras egna familjer. Barnen angav att det är svårt att förstå varför 
alvarliga händelser händer och att det är dessa känslor som är jobbigast för dem att 
hantera, när de inte förstår. Vad jag lade märke till är att flera av barnen tittar på TV-
program, serier och filmer som kan tyckas vara för en äldre publik än den ålder som 
barnen har i denna studie. Som exempel väljer jag de två alternativ som många av 
barnen tittat på. Då tänker jag på filmen Titanic och satirprogrammet Hjälp.  
 

Hjälp (Svensk samhällssatir om människors psykiska problem) 
Titanic (Amerikansk dramafilm) 

 
Vid vår återträff frågade jag barnen vad det är som fascinerar dem med programmet 
Hjälp. Barnen berättade då att det är för att det inte är normalt det som händer. Att det är 
äckliga saker och att karaktärerna som visas är dumma. I den andra gruppen sade barnen 
om samma serie, vid återträffen, följande angående varför de vill se programmet. 
 

Exempel på utsagor från återträffen ur den ena gruppen. 
P1: ”Han är galen!”  
P2: ”Bara för att de är tokiga.”  
F1: ”Jag får inte titta på det för min mamma, men jag gör det ändå.” 240 
 

Om Titanic sade barnen att det är ju sådana händelser som de kommer ihåg, som när 
fartyget kör rakt in i isberget och sjunker. Flera av barnen minns vart i dialogen de 
stängde av filmen när de senast tittade, de citerar dialog ur filmen och pratar om när de 
såg den senast. 
 

6.5.1 Upplevelser och bearbetning i teori och i tidigare forskning  
 
Barnens personliga erfarenheter verkar vara av stor betydelse för hur och vad de 
upplever. Exempelvis då barnen resonerade om en knivatrapp och hur den fungerar. Då 
barnen själva hade kunskap vände de sig inte till moderatorn för att ämnet skulle bli 
begripligt, barnen förklarade för varandra med hjälp av sina egna erfarenheter. Jag 

                                                 
240 Återträffar 2008-04-24. 
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tolkar det som att det är av stor betydelse om barnen har en känsla av sammanhang, 
vilket jag kopplar till Aaron Antonovskys förklaring av vad sammanhang är. 241 Då 
barnen kan placera in det som de har sett på film och TV i ett sammanhang, förstår de 
det bättre och det blir inte lika jobbigt för dem att bearbeta. Då barnen inte förmår att 
placera in det som de sett i ett sammanhang, kan vuxna fungera som ett stöd och bidra 
med sina erfarenheter.  
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig dynamisk känsla av 
tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 
gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs 
för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 
engagemang.242 

 
 
Nilsson och Waldemarsson beskriver röstens betydelse när någon vill konkurrera, 
avvika eller fylla i det någon annan säger genom överlappning.243 Genom att höja 
tonläget, tala fortare, staka sig, upprepa ord i en fras, tveka eller komma av sig, märks 
förändringar i tal och röst.244 Följande utsagor visar överlappning när barnen talar om 
TV-serien Hjälp. Det kan vara tecken på att barnen känner sig exalterade.  
 

Exempel på utsagor från intervjun ur den ena gruppen. 
P1: ”…å en gång så skulle han typ elda upp sig själv eller nått…” 
F1: ”...aaa det var…” 
P1: ”...så skulle han ha massa pilar å sånt i sig, eller va det va.” 
P2: ”Han är helt korkad…” 
P1: ”…aaa nått sånt var det…” 245 
 

I den danska studien246 av filmforskaren Anne Jerslev, som finns med i Stigbrand och 
Stolpes antologi, uppger några flickor att de utsätter sig för skräck för att det fascinerar. 
Det finns flickor i studien som uppger att de skiljer på skönskräck och äckelskräck och 
menar att, den senare konsumeras för att de vill bli chockade. Barnen i min studie 
beskriver serien Hjälp med ord som galen och tokig samt att några pratar om förbud 
som bryts, då de inte får se programmet men gör det ändå. Det kan finnas en fascination 
kring det som inte hör till barnens vardag, då barnen förklarat att film inte får vara 
tråkig, det ska inte vara som vanligt. I Plathottams indiska studie ser barnen ofta på 
dramaserier och såpor på bästa sändningstid tillsammans med vuxna, barnen ser helt 
enkelt på det utbud som finns tillgängligt, samt att de indiska producenterna inte tar 
hänsyn till att barn sitter med.247 Detta anser jag stämmer in på den situation som barnen 
i min studie beskriver när de tittar på Hjälp. Programmet sändes i röstningspausen på 
danstävlingsprogrammet Let’s dance. Det skulle kunna vara så att barnen tittar 
tillsammans med vuxna på dansprogrammet och att Hjälp råkar vara ett program som 
fångar barnens uppmärksamhet i röstningspausen i danstävlingsprogrammet. Hjälp 
utgörs av sketcher kring personer som är på gränsen till sammanbrott som söker 
                                                 
241 Antonovsky, Aaron 2005. Hälsans mysterium, s. 44, 46.  
242 Antonovsky 2005, s. 44, 46. 
243 Nilsson och Waldemarsson 1990, s. 125. 
244 Nilsson och Waldemarsson 1990, s. 125-127. 
245 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
246 Stigbrand och Stolpe 2000. Kap. Jakten på spänning. Anne, Jerslev, s. 113 ff.  
247 NORDICOM, Children & Media (2007). (Newsletter, latest issue, No.2, 2007. Children and television 
in India). 
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vägledning hos en psykolog. Flera scener kretsar kring självmordsförsök som en 
karaktär försöker genomföra, men som ständigt misslyckas. Psykisk ohälsa skulle kunna 
vara ett tabubelagt ämne som barnen sällan kommer i kontakt med. Detta skulle kunna 
vara tecken på att barnen har svårt för att placera in handlingen i ett sammanhang, de 
behöver kanske hjälp med att förstå vad det är de ser. Eller så förstår de precis och 
tycker att det är befriande att få skratta åt något som är allvarligt som de annars kanske 
sällan talar om. De barn som möter ämnet med tystnad kan ha tagit ställning mot det 
som sägs eller mot ämnet som sådant.248 
 
Tio av barnen har sett filmen Titanic och flera av barnen har sett filmen många gånger 
under en längre tid. Detta skulle kunna tolkas som att barnen bearbetar de sekvenser 
som de pratade mest om, då fartyget sjunker och många drunknar. Buckingham 
förklarar att han har funnit att repeterandet i sig kan hjälpa barn att bearbeta det som de 
upplevt som traumatiskt i en film samt att barnen i Buckinghams studie har berättat att 
de tycker om att bli skrämda.249 Fry tar upp att barn inte alltid är medvetna om vad som 
påverkar deras upplevelser, inställningar och gensvar på en berättelse samt att barns 
egna problem och funderingar kan projiceras, barnet kan då hålla fast vid en viss bok för 
att den skänker en tillflykt. Det skulle kunna vara så att repeterandet av en film kan fylla 
samma funktion som Fry framhåller om en bok, då barnen i min studie förklarar att det 
finns filmer som de ser om och om igen, som exempelvis Titanic. 
 
Doktor Staffan Jansson menar i sin artikel, Medievåld påverkar barn, att det finns en 
individuell känslighet och att vuxna ska vara medvetna om att det kan få konsekvenser 
om känsliga eller utsatta barn ser våld på film och TV.250 Jansson resonerar om våld i 
sin artikel, jag menar att utifrån ovanstående resonemang och barnens utsagor, att det 
framgår att känslighet i olika grad även kan röra andra filmupplevelser som inte 
nödvändigtvis är relaterade till våld, utan även exempelvis skräck, sorg och tragedi. Då 
barnen i min studie angett att de tycker mest om spännande filmer och serier, samt att de 
filmer och serier som de angett i sina utsagor, i vissa fall kan anses vara ämnade för en 
äldre publik, ville jag höra mig för om barnens tro kring framtida film och TV-
produktion. Jag frågade barnen om de tror att det kommer att göras mer spännande 
filmer och serier i framtiden, som är anpassade till deras behov och önskemål, då 
svarade barnen med utsagorna som jag presenterade på sidan 45. Jag resonerar kring 
dialogen som finns på sidan 45 i stycke 6.6.1, då dessa utgör en viktig del av barnens 
förhållningssätt till filmmediet. 
 

6.6 Tolkning av skiftningar i barnens sinnesstämningar 
 
Det som gjorde barnen mest exalterade och engagerade under intervjuerna var då barnen 
pratade väldigt detaljrikt om programmet Hjälp. Barnen skruvade på sig, fnissade och 
kramade ihop handflatorna mellan knän, flyttade fram på sätet, gestikulerade och 
beskrev rekvisita med händerna. När det gäller Titanic talade barnen detaljerat om att 
fartyget kraschar in i ett isberg, att skeppet sjunker och att det är väldigt många som 
drunknar. Barnen fascineras av spänning och det som når utöver, vad barnen kallar det 
vanliga. Det var känsligt för barnen att tala om sorgliga filmer. Speciellt då barnen inte 
                                                 
248 Nilsson och Waldemarsson 1990, s. 107, 115. 
249 Buckingham 2000, s. 140. 
250 Jansson 2005, s. 1793-1794. 
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förstått varför något hände, samt om det som de ser har inträffat i verkligheten. Då 
kopplade barnen rädslan till att det kan hända dem själva eller deras familjer någonting. 
Då ett barn försökte att skoja bort stundens allvar blev det tyst efter att barnen fnissat 
lite. Känsligast var aspekter kring åtkomst av film via nedladdning från Internet. Andra 
Avenyn var en serie som barnen berättade länge om med mjuka röster om relationer och 
kärlek. Detta tolkar jag som att barnen, trots att de inte vill att det ska vara vanligt och 
tråkigt, tycker att det är spännande med relationer. Enligt det svar jag fick på mitt mail 
till ansvarig utgivare för Andra Avenyn, så är serien ämnad för en publik som är tretton 
år och äldre. Därför rekommenderar ansvarig utgivare för Andra Avenyn att serien ses 
tillsammans med någon vuxen, om publiken är yngre än målgruppen som serien är 
ämnad för. Barnen berättar att de brukar få anpassa sitt TV- och filmtittande efter vilka 
som är med och tittar. Om det är yngre barn med så anpassas valet av film eller 
program, efter den yngstas ålder. Om det är program som de vuxna väntar på så blir 
några av barnen i min studie tillsagda att byta kanal eller gå någon annanstans och titta.  

 
De gruppdynamiska aspekterna upplevde jag som tydliga då barnen stöttade varandra i 
olika grad under samtalens gång. Några av barnen uttryckte empati för varandra, några 
ifrågasatte varandra och några kritiserade varandra. Några av barnen lyssnade mer än de 
talade, några av barnen talade mer än de lyssnade, några gav varandra turen att samtala 
och några avbröt varandra under samtalen. Detta tolkar jag som att barnen hade behov 
av att både stötta varandra samt att hävda sig beroende på vem som tilltalades och i 
vilket syfte. Barnens beskrivningar av filmupplevelser var det som jag upplevde 
underströks tydligast, då barnen betonade att de förstår bättre när de får se det som 
händer, samt att de får mer lust att titta när de äter något som de tycker om, vilket fick 
gensvar hos samtliga barn. Samt att film ger utrymme för egna tankar då inte allt 
preciseras som det till skillnad brukar göra i böcker, menar barnen i min studie.  
 
Mitt gensvar på utsagan om att barn inte är lika mycket värda som äldre, vittnar om min 
”Aha-upplevelse” över det budskap som förmedlas av pojken. Jag tolkar det som att 
pojken anser att de som producerar film inte bryr sig om barnen egentligen, trots att alla 
är lika mycket värda. Det kan även vara vuxna i allmänhet som pojken menar när han 
berättar att, vuxna är värda mer än barn. Eller så är min förvåning bara en bekräftelse på 
min egen okunskap som speglar sig i bilden av tidigare forskning, där barns egna 
perspektiv inte finns i några större mängder och jag blir stum av pusselbiten som jag 
upplever faller på plats. 
 

6.6.1 Förankring i teori och forskning, om barnens sinnesstämningar 
 
Givens menar att våra händer är de mest expressiva på vår kropp, vi håller dem sällan 
helt stilla. Händerna är sammankopplade med delar av vårt nervsystem där antalet 
nervtrådarna är rika i fingertopparna, som bland annat är sammanlänkade med våra 
känslocentra i hjärnan och därmed visar vad vi känner.251 Då ett barn i min studie 
pressade handflatorna mot varandra252 och tryckte ned dem mellan knäna, kan detta vara 
ett tecken på att barnet tar kroppslig kontroll över det som sägs, men väljer att vara tyst, 
när det samtidigt kombineras med ett nedböjt huvud och undvikande av ögonkontakt. 
Detta hände när barnen talade om att ladda ner film från Internet. Vid ett tillfälle var det 
vid samma tema en pojke som stelnade till, drog upp axlarna samt att munnen sträcktes 
                                                 
251 Givens 2008, s. (eyebrow-lower). 
252 Givens 2008, s. (parallel-palms), (steeple). 
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ut, detta menar Givens är kopplat till amygdala, hjärnans centra för rädsla. Hjärnan 
fryser kroppen i ett ögonblick och munnen kan bli till ett sträck.253 Pojken hade vid 
detta tillfälle pratat om att man kan beställa hem filmer från Internet. Pojkarna som detta 
gällde fokuserade varandras blickar. Givens menar att vi genom att följa någons blick 
kan se outtalade intentioner, känslor och perceptioner.254 Med låg röst sade den andra 
pojken som P1 har ögonkontakt med sekunden senare: ”Ladda ner.” Tystnaden, menar 
Givens kan tolkas som ett medvetet val för att undvika att bli upptäckt eller avslöjad.255 
Läppar som pressas samman kan vara tecken på humörändring på grund av osäkerhet, 
nervositet eller oro.256 
 
Jag har beskrivit att barnen uppskattar de olika känslor som väcks. Även om barnen 
berättade att de gråter till filmer så fanns det signaler hos dem som gjorde att jag 
uppfattade det som de berättade, som glädje eller tacksamhet över att känna. Givens 
uppger att intensiv glädje för med sig kroppsrörelser som understryker den glädje som 
känns, samt ibland högt skratt och ibland även gråt. Samt att ett äkta skratt går att 
urskilja bland dem som är tillgjorda, då det uppstår ”kråksparkar” i ögonvrån när vi 
skrattar hjärtligt. Vi kan le med munnens muskler, men de muskler som styr de 
ryckningar som uppstår i vår ögonvrå är sammankopplade med våra känslocentra, vilket 
gör att dessa spontana spasmer inte går att få fram genom att enbart le med munnens 
muskler som vi själva kan styra.257 Kroppen är helt enkelt programmerad att reagera 
med specifika känslor på specifika röstljud och klanger.258 Barnen pratade även om att 
upplevelsen blir starkare när flera sinnen kombineras. Givens anger att vi tar in 
lustsignaler via hörsel, smak, känsel, syn och lukt, som producerar njutning och känslor 
av glädje. Signalerna tas emot via receptorer i ögon, öron, näsa, mun, hud, hårsäckar, 
muskler, senor, leder och innerörats balansorgan, som förnimmas och vidarebefordras 
via ryggmärg till hjärnan för bearbetning. Vibrationer och temperatur plockas upp i 
mun, tänder och ben. Centra i hjärnan för välbehag svarar på signaler som sprider 
tillfredsställelse med att vilja ha mer.259 
 
Ibland upplevde jag att barnen visade varandra empati och ibland avståndstagande till 
antingen det som sades eller till personen som delgav utsagan. Detta har jag skiljt på 
genom att titta på hur barnen positionerade sig med sin bål, den övre delen av kroppen 
och nacken, det innefattar inte vad ansiktet signalerade.260 Givens menar att expressiva 
uttryck som syns i hela bålen är mer tillförlitliga än de vi visar med händer, fötter och 
ben. Då bålen inte är lika lätta att manipulera, utan står för mer fundamentala signaler. 
Genom att luta oss framåt, bakåt eller i sidled, visar vi om vi allierar oss med det som 
sägs, eller om vi går i försvar om vi känner oss i underläge, eller om vi undviker eller 
avvaktar. Därtill kan vi genom att vinkla vår kropp i förhållande till den vi talar med, 
visa hur vi känner för den person som vi talar med. De vi tycker om vänder vi oss mot, 
vi adresserar vårt tal och lyssnande samt att vi riktar in oss mot den personen. De vi 
vänder oss ifrån tycker vi illa om eller motsätter oss det som sägs till den grad att 
kroppen vänds mer och mer bort som ett avståndstagande, till dess att huvudet vänds 

                                                 
253 Givens 2008, s. (freeze reaction). 
254 Givens 2008, s. (eyes). 
255 Givens 2008, s. (silence). 
256 Givens 2008, s. (tightlipped). 
257 Givens 2008, s. (happiness), (crow’s feet). 
258 Givens 2008, s. (tone of voice). 
259 Givens 2008, s. (pleasure cue), (afferent cue). 
260 Givens 2008, s. (body wall). 



- 61 - 

bort.261 Ett exempel på detta är dialogen i den ena gruppen om serien Hjälp. Då två 
flickor visade tveksamhet och avståndstagande, dementerades deras åsikter av en pojke 
med höjd röst, en bakåtlutad kroppsposition med bakåtlutat huvud och följande utsaga: 
P5: ”Det är så himla kul!”262 Lutar sig bakåt, ler och tippar huvudet lite snett bakåt. 
Detta menar Givens signalerar överlägsenhet och övermakt.263 
 
I exemplet på dialog på sidan 45, då P1 vinklade huvudet lätt bakåt och tittade upp mot 
höger264 samtidigt som han hade en rynka mellan ögonbrynen, kan detta enligt Givens 
betyda koncentration då tankar bearbetas. Det kan vara ett tecken på att någon känner 
sig förbryllad och visar då ofrivilliga ögonrörelser som kan kopplas till det som brukar 
kallas för magkänsla. P1 visade även med sin mun, då han vände mungiporna nedåt265, 
samtidigt som han lyfte axlarna uppåt och slog ut med armarna när han sa att, ”…men 
de bryr sig inte om det.”.266 Gesterna och minerna menar Givens kan betyda att 
personen understryker det budskap som utsänds, samtidigt som det visar på att han själv 
inte håller med, en känsla av att vara otillfredsställd.267  
 
Att sträcka ut sin hand mot någon med en öppen handflata, kan vara tecken på att vilja 
locka, bedja eller tigga om något. Det kan även visa en åsikt, då någon vill vara 
nedlåtande eller försonande. Att sträcka ut sin hand kan vara ett försök till att komma 
närmare den person som handen talar till, att bygga på ett djup, en gest som visar stöd 
eller en symbol för ett fredligt budskap.268  
 

Exempel på utsagor från återträffen ur den ena gruppen. 
P1: ”Det skulle kännas bäst om alla var lika mycket värda,  
som de egentligen är…” P1 slår ut med armarna, lyfter axlarna och 
lutar huvudet åt sidan och drar mungiporna nedåt. 
”…men de bryr sig inte om det.” Min högra arm faller ner mot 
bordsskivan med öppen handflata. 
S: ”Oj!” 
P1: ”Där satt den!” 269 
 

Då min hand föll mot bordet var detta inte en medveten gest, utan något som hände 
innan jag själv hann stoppa reaktionen. Känslan jag fick, skulle jag tro kom ifrån mitt 
eget dåliga samvete, som sökte försoning och ville visa att det finns stöd, visst är vi alla 
lika mycket värda. En proffsig moderator håller inne med sina reaktioner och 
härbärgerar känslor och tankar inom sig, har jag läst i Annika Lantz bok.270 
Ovanstående avslut på dialog är det tillfälle då jag inte lyckades leva upp till detta. Det 
var dock precis när vi skulle avrunda det ena samtalet vid återträffen som detta 
inträffade. Jag höll tummarna och hoppades på att utsagorna skulle höras på bandet, 
vilket de gjorde. 
 

                                                 
261 Givens 2008, s. (angular distance). 
262 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
263 Givens 2008, s. (head-tilt-back). 
264 Givens 2008, s. (clem´s). 
265 Givens 2008, s. (curving the mouth downward). 
266 Intervjutillfällen 2008-03-12. 
267 Givens 2008, s. (eyebrow-lower). 
268 Givens 2008, s. (palm-up). 
269 Återträffar 2008-04-24. 
270 Lantz 2007, s. 80. 
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Anita Werner poängterar att barn alltid relaterar mediers innehåll till sina egna 
erfarenheter och att undervisning i mediakunskap därför ska ha sin utgångspunkt i barns 
egen värld.271 För att kunna göra detta menar Margareta Rönnberg att vuxna måste 
förstå barns utgångspunkter och för att kunna göra det krävs det att vi ser barn som 
fullvärdiga människor. Där refererar Rönnberg till Kaul, som hävdar att, ”ty så länge 
som barnet underordnas vuxna såsom påstått varande en omogen, ofullständig människa 
förblir barnet osynligt och föremål för vuxnas projiceringar.”272 Var det detta som 
barnen i den ena barngruppen gav uttryck för? En medvetenhet om att barn har 
tillskrivits ett mindre värde, trots att vi egentligen är lika värdefulla. 
 

Exempel på utsagor från återträffen ur den ena gruppen. 
P1: ”Det skulle kännas bäst om alla var lika mycket värda,  
som de egentligen är - ”, P1 slår ut med armarna, lyfter axlarna och 
lutar huvudet åt sidan och drar mungiporna nedåt. 
”- men de bryr sig inte om det.” 273 
 

Om jag försöker se ytterligare perspektiv i detta, så tänker jag på flickornas utsagor, om 
att de vill att det ska göras mer film för tjejer. I Karin Stigbrands och Sofie Stolpes 
antologi redogörs fördelningen mellan män och kvinnor inom olika filmyrken, vilket 
visar att kvinnor är klart underrepresenterade. Endast 5 procent är kvinnliga fotografer, 
endast 19 procent är kvinnliga producenter och endast 25 procent är kvinnliga 
manusförfattare. I antologin omnämner Stolpe och Stigbrand detta faktum som en 
maktfaktor och lyfter fram risken med att låta utbudet vara så hårt präglat av främst 
manliga idéer.274 Jag anser att det inte är konstigt att flickorna in min studie ger uttryck 
för att vilja ha mer film som speglar deras intressen och liv.  
 
Donald Fry betonar vikten av att kunna identifiera sig med det som vi läser. Då ett barn 
kan relatera till en berättelse, menar Fry att barnet fångas i upplevelsen som skänks.275 
För mig låter det rimligt att samma skulle kunna gälla för film, om barnen upplever att 
de kan identifiera och känna igen sig i de filmer de ser, så kan det bidra till en djupare 
koppling inom barnet vilket väcker ett naturligt intresse. Vad händer med flickorna då 
de inte känner igen sig? Om de inte bekräftas kan det leda till att deras självkänsla 
påverkas negativt.276 Barnen i Kerstin Gustavssons undersökning visar att de anser att 
det saknas bra filmer för deras åldersgrupp (varierad skolålder). Ett barn i samma studie, 
anger att hon har en släkting som är journalist som ger henne möjlighet att gå på 
filmvisningar som inte visas på bio eller i tidningen.277 Jag blir då fundersam över om 
det är så att det finns mer kvalitetsfilm att tillgå, men att den inte når ut till sin publik? 
Om så är fallet, varför når inte dessa filmer ut? Kan det finnas marknadsföringsproblem 
för filmer som har en tunn budget?  
 
En pojke uttryckte i min studie att det kanske skulle vara lättare att läsa boken efter att 
man har sett filmen. Det är inte möjligt att generalisera, jag anser dock att det finns 
potential för att utveckla det som barnen talar om, att deras upplevelser blir starkare när 
fler sinnen stimuleras. Detta skulle kunna vara en fördel för de barn som tycker att det 

                                                 
271 Werner 1996, s. 107. 
272 Rönnberg 2006, s. 353. 
273 Återträffar 2008-04-24. 
274 Stigbrand och Stolpe 2000, s. 221-223. 
275 Fry 1985, s. 101-107. 
276 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 23-25. 
277 Gustavsson 2007, s. 34. 
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är svårt att läsa böcker. Jag tycker inte att det ena mediet utesluter det andra, tvärtom att 
de kompletterar varandra och jag anser att upplevelserna simultant kan höja varandra. 
 
David Buckingham menar att vi vuxna måste vara medvetna om hur vi styr reglerna 
kring barns film- och TV-konsumtion. Vidare menar Buckingham, att vi för att kunna 
förstå barns behov måste ta oss tid att lyssna och bekräfta det barn känner. Det är inte 
bara barn som skräms av det som de ser på TV och film, därför är det vuxnas ansvar att 
dela med sig av sina erfarenheter så att barn kan lära sig att hantera de känslor som 
väcks. Då menar Buckingham att barn klarar av att fatta egna beslut om vad som känns 
riktigt.278 Barnen i min studie är medvetna om att deras utbud och tillgång styrs av 
vuxnas restriktioner, och barnen anser själva att de är värda lika mycket som vuxna, 
men de känner inte att vuxna tillmäter dem samma värde. Vilka konsekvenser får detta 
för barnens självkänsla? För att få en god självkänsla, menar Nilsson och Waldemarsson 
att det är viktigt att få bekräftelse på att det vi gör är bra.279 Då några av barnen är 
medvetna om att det är olagligt att ladda ner och bränna filmer får de inte bekräftelse på 
att det som de gör är bra. Detta kan väcka skuldkänslor som Nilsson och Waldemarsson 
menar på lång sikt, försvagar jaget.280 
 
I artikeln från Dagens Nyheter, där Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth uttalat sig 
om problematiken kring de filmer som tillgängliggörs på Internet, framhåller Adelsohn 
Liljeroth att förbud inte skulle hjälpa, hon uppmanar till opinionsbildning. Vuxna måste 
avmystifiera det som finns på Internet då mycket av mystiken ligger i att vuxna inte 
känner till vad det är som barn och unga tittar på, menar Adelsohn Liljeroth.281 Då de 
flesta barnen i min studie är minst sagt entusiastiska över att ha tillgång till mycket film 
och att nästan allt finns att ladda ner, så tror jag att Adelsohn Liljeroth pekar på var 
problematiken måste hanteras. Internet är här för att stanna, det vuxna måste göra är att 
lära sig att hantera problematiken kring att barn kan ta del av helt ocensurerad film.  
 
 

                                                 
278 Buckingham 2000, s. 141. 
279 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 24. 
280 Nilsson och Waldemarsson 1995, s. 24. 
281 Letmark (2007-11-24) Dagens Nyheter. 



- 64 - 

7 Slutsatser, reflektion och förslag på vidare forskning 
 
Den empiriska grunden för uppsatsen är resultatet av intervjuer med barn i nio- till 
tioårsåldern i två fokusgrupper och två kompletterande återträffar för att delge barnen 
resultatet, samt för att ställa några kompletterande frågor. Med hjälp av kommunika-
tionsteoretiska icke-verbala koder har jag tolkat barnens interaktion och dragit 
paralleller till tidigare forskning. Jag har utifrån forskningsgenomgången förstått att 
fokus inom medie- och kommunikationsforskning idag inte ligger på barns upplevelser 
av film utan på Internet och datorspel, dock är många av de filmer som finns 
tillgängliga för nedladdning via Internet inte censurerade på något sätt, vilket gör det 
viktigt för vuxna att finnas som stöd för barnen (Buckingham 2000). Enligt Medierådet 
är film en social aktivitet som barn ofta ser i sällskap med andra, medan Internet desto 
oftare är något som barn ägnar sig åt när de är ensamma. Det är 53 procent av barnen i 
åldersgruppen 9-12 år som oftast är ensamma när de använder Internet (Medierådet 
2006).  
 
Barnen i denna studie uppskattar att ha tillgång till film, dock verkar nedladdning av 
film från Internet orsaka negativa känslor hos flera av barnen. Om det som barnen utför 
när de laddar ner film medför att de känner skuld kan det i längden påverka deras 
självkänsla negativt, då de inte får bekräftelse på att det de gör är bra (Nilsson och 
Waldemarsson 1990, 1995). Barnens medvetenhet om att det är olagligt framkom först 
vid återträffen. Vuxnas erfarenheter behövs för att barnen ska kunna förstå vad det är 
som de tar sig rätten till när de laddar ner upphovsskyddat material. Den tid då vuxna 
kunde skydda barn från skadligt innehåll går inte att få tillbaka. Vuxna måste därför ta 
ansvar och vara delaktiga i det som barn gör på Internet (Buckingham 2000). Det är 
flera som förespråkar utbildning i skolan då det är viktigt att barnen lär sig hantera det 
utbud som de möter (Werner 1996, Rönnberg 2006, Letmark 2007). 
 
Biblioteken kan fylla en viktig roll genom att tillgängliggöra ett större utbud av 
kvalitetsfilmer för barn och unga (Sundell och Sundell 2004). Dock är det en 
förutsättning att produktion av kvalitetsfilm för barn och unga ökar till en jämställd nivå 
med det som idag produceras för vuxna, samt att produktion av film fördelas mer 
jämställt mellan män och kvinnor (Stigbrand och Stolpe 2000). Då kan både flickor och 
pojkar få fler perspektiv på hur samhället ser ut och fungerar. Barnen i min studie ser på 
det utbud som finns tillgängligt, men flickorna är inte nöjda med det utbud som finns. 
Några av barnen i min studie ser det som att de som producerar film, inte anser att barn 
är värda lika mycket som vuxna. Barnen i min studie anser sig dock själva vara värda 
lika mycket som vuxna och de tycker att det borde satsas mer på dem, då de vill att alla 
ska ha samma rätt. Barnen i min studie tror inte att framtida filmproduktion kommer att 
anpassas till barns önskemål och behov. Dock finns det ett behov av anpassad 
produktion, även av det utbud som sänds på bästa sändningstid på TV, vilket även 
konstaterats om de indiska barnens situation i den indiska studien (NORDICOM, 
Plathottam 2007). 
 
Barnens utsagor om varför de inte ska se filmer som de inte har åldern inne för att se, 
skiljer sig något från vad barnen berättat att vuxna säger om filmer som de inte får se. 
Vuxnas makt kring barnens relation till filmmediet, gör att vuxna behöver ta sig tid att 
lyssna till vad det är som barnen behöver (Rönnberg 2006). En höjd åldersgräns skulle 
inte medföra ett hinder för att titta på ålderskontrollerad film, då det idag redan finns 
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rekommendationer som inte alltid följs (Letmark 2007). Barn behöver vuxna för att 
kunna förstå de känslor som de upplever (Fry 1985), samt att barn behöver lära sig hur 
de kan hantera känslorna när det blir jobbigt för dem, så att de kan sätta in det som de 
ser i ett sammanhang (Antonovsky 2005).  

 
Barnen i min studie skiljer sig åt individuellt och behöver i olika grad stöd för att 
bearbeta det som de upplever beroende på om de kan koppla det som de ser till sina 
egna erfarenheter (Jansson 2005). Vidare ger barnen i min studie även varandra stöd och 
delar med sig av sina erfarenheter. Barnen i min studie kan uttrycka sin oro över att barn 
som kommer från en otrygg hemmiljö där våld förekommer, troligen känner rädsla och 
kanske därför slåss. Barnen i min studie drömmer i olika grad om allt de ser. Barn som 
berättar att de inte behöver prata om sina upplevelser bearbetar på andra sätt sina 
upplevelser, medvetet eller omedvetet (Fry 1985, Buckingham 2000). Barnen i min 
studie bearbetar filmupplevelser bland annat genom att skratta, gråta, repetera, agera, 
sjunga, skriva, prata och tänka. Det är möjligt att känslighet inte enbart ligger i barns 
individualitet, utan även kan härröras till det som har format dem genom olika 
upplevelser som de har haft olika förutsättningar att kunna bearbeta, beroende på miljö 
och tillgång till vuxna (Antonovsky 2005). Barnen i min studie uppskattar de olika 
känslor som de upplever när de ser på film, och känslorna som väcks av upplevelser blir 
starkare när flera sinnen kombineras (Givens 2008). 
 
I min studie finns en märkbar skillnad i barnens engagemang när deras utsagor kopplas 
till deras egna upplevelser och intressen (Fry 1985). Vidare blir barnens berättande som 
mest intensivt när de pratar upplevelser som väckt fascination, äckel, förundran och 
rädsla. Känsligheten hos barnen i min studie är som störst när de kopplar upplevd rädsla 
till tankar om deras egna familjer, att någon kan skadas i deras egna familjer. Barn 
kopplar det som de ser till personlig oro och till sina egna funderingar (Fry 1985, 
Werner1996, Buckingham 2000). Barnen i min studie drömmer om allt som de ser, en 
representerad känsla från en film kan återspeglas i det barnen drömmer om, oavsett 
filmens handling. Fantasifulla och roliga filmer ger roliga och fantasirika drömmar hos 
barnen i min studie. 
 
Barnen i min studie har olika åsikter när de talar om fördelar med läs- respektive 
filmupplevelser. Några av barnen i min studie anser att en läsupplevelse gör att de får en 
bättre förståelse då mer förklaras i boken. Vidare anser några däremot att filmen ger en 
annan förståelse då de får se det som händer, samt att några anser att det beror på vad 
det är för bok respektive film, vilket som är att föredra. Om anledningen med att läsa en 
bok främst är att träna språk kommer upplevelsen inte till sin rätt då det krävs att barn 
kan knyta an till handlingen i boken för att få en medryckande upplevelse som gör att de 
kan känna läslust (Fry 1985). Film ses ofta för att det skänker lustfyllda känslor (Givens 
2008). Dessa lustfyllda känslor uppskattas av barnen i min studie. Läsning kräver lugn 
och ro då det kräver koncentrationsförmåga för att kunna fokusera på text och stänga ute 
ljud (Sandin 2004). Barnen i min studie menar att de fortsätter att tänka på en film även 
då den är slut då en film inte alltid presenterar färdiga lösningar i alla led lika utförligt 
som några av barnen i min studie upplever att en bok kan göra. I en bok kan barnen i 
min studie uppleva att de får veta allt. 
 
Jag ser min egen studie som ett försök att belysa ett ämne, som jag själv anser är viktigt 
och har både vetenskaplig och samhällelig relevans då barn utgör en stor del av Sveriges 
befolkning som inte har det utbud och den tillgång till film som vuxna har. Då 
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bibliotekens förhållningssätt till film varierar i hög grad i landet, är det motiverat att låta 
barnen få ta plats i forskningen och ge dem möjligheten att berätta om sina olika 
förhållningssätt till film. Generaliseringar är inte möjliga att göra på basis av en så pass 
liten studie som denna. Dock kan den inspirera till nya forskningsämnen eller eventuellt 
användas som idéunderlag vid planering av ett större utvärderingsprojekt på något 
bibliotek som önskar studera hur just deras användare förhåller sig till filmmediet. 
 
Mitt ställningstagande utifrån studiens resultat är att det gick att förstå hur barnen i 
fokusgrupperna förhöll sig till film genom att ta sig tid att fråga dem och lyssna till det 
som de hade att berätta genom sin verbala och icke-verbala kommunikation. Om 
samhället istället för att utestänga barn med lagar och regler ger barn möjlighet att 
påverka sin mediesituation, kan barn lära sig att ta eget ansvar och medverka till ett mer 
jämställt mediesamhälle (Rönnberg 2006, Buckingham 2000). Framväxten av Internet 
gör att det är än viktigare att få fram barns röster och göra dem hörda. Vuxna kan 
genom samtal vara ett behövligt stöd, då barn nu via Internet har tillgång till det som 
vuxna tidigare gjort försök att skydda barn från genom åldersreglering och censur.  
 
Bäckwall gjorde 2001 en jämförelse mellan tre olika bibliotek i sin magisteruppsats och 
kom då bland annat fram till att de ungdomar som lånade flest filmer vid något av de 
bibliotek som var med i studien, var de ungdomar som hade tillgång till Borås 
Stadsbibliotek. Bäckwall menar att detta kan bero på att det är gratis att låna film där, 
vilket det inte var vid de andra två bibliotek som var med i Bäckwalls studie.282 Det 
skulle vara intressant att titta närmare på hur olika bibliotek förhåller sig de barn som är 
filmintresserade. FörlagEtts teknikutveckling har möjliggjort lån av film på bibliotek via 
nedladdning från Mediejukeboxen 2.0.  För att utföra dessa lån behövs inte längre ett 
lånekort. Barn kan således låna film från Mediejukeboxen själva, vilket de inte har 
kunnat göra tidigare då de har behövt en vuxen med lånekort för att få låna film på VHS 
eller DVD. Skövde bibliotek har valt att ta 20 kronor betalt för nedladdning av film via 
Mediejukeboxen 2.0, vilket betyder att barn inte kan ladda ner film från 
Mediejukeboxen där eftersom barn inte får ingå hyr- eller köpeavtal. Täby har som enda 
kommun i Stockholms län, förbjudit utlån av DVD-filmer för att några politiker (m) 
anser det vara olämplig konkurrens mot vinstdrivande videobutiker. Utifrån rättviseteori 
skulle det vara intressant att gå djupare och titta på underliggande faktorer kring 
orättvisor som barn drabbas av på bibliotek. Vad baserar biblioteksverksamheter sina 
olika förhållningssätt på? Det skulle vara intressant att studera underliggande konflikter 
inom biblioteksverksamheter kring resurser, intressen, maktspel, konkurrens och 
organisatorisk kultur. Hur kommer utvecklingen att fortsätta på våra bibliotek när det 
gäller film? Kommer fler bibliotek att satsa på Mediejukeboxen 2.0 för att få låntagare 
att komma till biblioteket, vilket lån av film via Internet inte skulle kräva. Ur ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv anser jag att det finns många 
aspekter som rör film som skulle vara intressanta att titta närmare på, bland annat det 
som jag här ovan gett exempel på. Det skulle även vara intressant att försöka finna 
belägg för att barns fantasi- och språkutveckling gynnas i positiv bemärkelse av 
filmupplevelser. På bibliotek har ovan nämnd utveckling, i stort sett endast varit 
tillskriven läsning av böcker.  
 
 
 

                                                 
282 Bäckwall 2001, s. 7ff. 
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8. Sammanfattning  
 
Film är idag 2008 det mest reglerade mediet i Sverige. Alla har inte råd att gå på bio 
eller hyra/köpa DVD-filmer. Forskning visar att barn ser mycket på film och TV, dock 
har barn inte samma tillgång eller rättigheter till film som vuxna har. Därför är det ur ett 
biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv relevant att studera hur barn själva 
förhåller sig till filmmediet och sina filmupplevelser då deras konsumtion är styrd av 
vuxnas regler och normer. Tidigare forskning har valts för att besvara 
frågeställningarna. Forskning från 1920-talet och fram till våra dagar har haft fokus på 
de skadeaspekter som kommer av att barn ser våld på film och TV samt förklaringar 
kring beteenden som kan antas komma där av (Jansson 2005). Barns egna berättelser 
har dock ägnats föga intresse i forskningen. Forskning om barns läsupplevelser har dock 
studerats (Fry 1985, Møhl & Schack 1981, Sandin 2004) och används i uppsatsen som 
jämförelseunderlag för barnens filmupplevelser i min egen studie. Övriga studier har 
olika perspektiv i samhället kring medier, bland annat: Werner 1996, Buckingham 
2000, Stigbrad & Stolpe 2004, Danielsson 2006, Medierådet 2006, Rönnberg 2006, 
Gustavsson 2007, NORDICOM 2007. Inom B&I har fokus på film i stort gällt 
filmutbud och bibliotekariers attityder till film, samt att det gjorts en granskning av 
styrdokument och hur film omnämns i dessa, samt vilka effekter styrdokumenten har 
fått (Sundell och Sundell 2004). Det finns dock användarstudier inom B&I som 
fokuserat på medier och kultur, där film tas upp som en aspekt (Bäckwall 2001, 
Andersson & Ericsson 2006, Hagelin & Olausson 2007). 
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en användarstudie med fokus på film ur 
barns eget perspektiv, kunna bidra med en ökad förståelse för hur barn förhåller sig till 
film, som idag finns på flertalet bibliotek.  
 
För att förstå användargruppens förhållningssätt till filmmediet, studeras barnens 
verbala och icke-verbala kommunikation, i en diskussion om film, där jag ämnar söka 
svar på följande frågeställningar i empirin: 
 

• Vilka olika förhållningssätt visar barnen i sin kommunikation, till olika 
åtkomstaspekter?  
 

• Vad uppskattar barnen med filmer som de tycker om att se, samt hur förhåller 
barnen sig till film som de inte får/bör se?  
 

• Hur framkommer det i barnens kommunikation att de bearbetar känslor och 
upplevelser kring fantasi och verklighet?  
 

• Vilka skiftningar finns i barnens kommunikation i förhållande till olika aspekter 
som berörs under intervjuerna, vad väcker störst intensitet, känslighet och 
engagemang? 

 
Med kommunikationsteori som verktyg för tolkningar har materialet från intervjuerna 
kodats utifrån Argyle’s kommunikationsteoretiska icke-verbala koder. Koderna är den 
gemensamma kärnan som finns i varje kulturs erfarenheter. Genom dessa koder uttrycks 
och upplevs medlemskap i en kultur. Förändrad sinnesstämning märks då en röst ändras, 
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vilket visar inre tankar, känslor, motiv, avsikter och engagemang. Intervjuguidens teman 
har utgjort grunden för indelningen av materialet vid analysen.  
 
Resultatet visar att nedladdning av film från Internet kan väcka skuldkänslor. Detta 
kopplas till att aktiviteten är olaglig. Det fanns tendenser som visade på en önskan om 
att ha kunskaper om nedladdning av film. Barnen i studien utryckte förtjusning över att 
nästan allt finns tillgängligt på Internet. Undervisning skulle kunna ge barnen förståelse 
för vad upphovsrätt innebär. Negativa känslor kring nedladdning bekräftar inte barnen, 
vilket enligt källor kan skada barnens självkänsla.  
 
Filmen Titanic har setts av de flesta barnen i studien, händelsen då fartyget sjunker och 
många drunknar bearbetas. TV-programmet Hjälp, väcker fascination och 
avståndstagande hos barnen i studien. Barnen visar engagemang då deras utsagor 
kopplas till personliga erfarenheter och intressen. Variation förkommer kring att föredra 
film- respektive läsupplevelse. Barnen i studien uppger att lustfyllda upplevelser blir 
starkare då fler sinnen stimuleras. Barnen i studien menar att en film inte redogör för allt 
som händer, en bok däremot menar barnen många gånger ger detaljerade beskrivningar 
av allt.  
 
Barnen anger som exempel på att bearbeta filmupplevelser, att ringa till sina föräldrar, 
chatta med någon på MSN, skriva och redovisa i skolan, drömma, leka, dramatisera, 
prata med ett husdjur eller bara sitta och tänka. Barnens samtal visar på att de har behov 
av att bearbeta episoder som de inte kan koppla till ett sammanhang. Vid avsaknad av 
egen erfarenhet hos barnen kring upplevelser, uppstår känslor som rädsla, vilket kopplas 
till den egna familjen. Barnens samtal i studien visar att det kan vara svårt att skilja på 
fantasi och verklighet. Känslighet kan vara individuell, samt även härröras till olika 
förutsättningar att bearbeta, beroende på omständigheter och tillgång till vuxna som 
barn haft då de upplevt något på film. Flickor och pojkar behöver en jämställd nivå på 
det som produceras då bilden av samhället idag domineras starkt av män inom 
filmproduktion. Flickorna i studien vill ha mer film anpassad till deras behov. 
Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv anser jag att barnen i studien 
som är i 9-10-års ålder, har bidragit med sina berättelser om vad de upplever med film, 
hur de bearbetar sina filmupplevelser och de har förklarat hur viktigt det är med film för 
dem, samt att de uppskattar de känslor som väcks. Barnen i studien tror inte att framtida 
filmproduktion kommer att anpassas till deras behov och önskemål, på grund av att barn 
inte är lika betydelsefulla som vuxna. 
 
Ställningstaganden utifrån studiens resultat är att det gick att förstå hur barngruppen 
förhöll sig till film i den situation som de befann sig i då undersökningen genomfördes, 
så långt som barnen var villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att ha 
lyssnat till det som barnen berättade och genom att ha tolkat deras verbala och icke-
verbala kommunikation möjliggjordes detta. Internet har blivit en maktfaktor för barn i 
samhället då barn nu själva har kontroll över det utbud som de kan få tillgång till. 
Framväxten av Internet gör att det är än viktigare att få fram barns åsikter och att vuxna 
genom samtal bör förmå sig att vara ett stöd för barn, då barn nu har tillgång till det som 
vuxna tidigare genom regler och censur gjort försök att skydda dem från.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 
 
FRÅGETEMAN TILL FOKUSGRUPPINTERVJUER 
 
Inledande frågor: 
 
 

 Att beakta under fokusgrupperna, vad 
väcker störst engagemang, intresse och vad 
är känsligast för barnen att tala om? 
 
 
 
Var brukar ni vara när ni tittar på film? * 
 
Med vem brukar ni titta på film?  
(kompis, vuxen, ensam, tittar inte). * 
 
  
Hur ofta brukar ni titta på film? 
 
 
 
 

 Hur får ni tag på film?  
(laddar, lånar, hyr, köper, present…) 
 
 
 
 

 Vad brukar ni göra när ni har sett på film (bearbetning). 
(ex: skriva, måla, sjunga, läsa, drömma, leka, försöka glömma, prata med ett djur, 
tänker själv). 
 
 
 

 Vad kan man göra istället för att prata med 
någon om sina filmupplevelser? (bearbeta ex: 
skriva, måla, sjunga, läsa, drömma, leka, försöka 
glömma, prata med ett djur, tänker själv). 
 
 

 

 Hur känns det i kroppen efter att ni har tittat 
på TV/film med våldsinslag? 
 
 
 

 Kan ni förklara för mig hur ni vet vad som 
är fantasi eller verklighet på film? 
 
 
 

* Dessa inledande frågor 
redovisas inte i resultatet. 

Tidigare forskning om 
våldets påverkan influerade 
mig vid formulering av 
frågan. Kompletterade med 
fler frågor om positiva 
drömmar och känslor. 

Åtkomstaspekter. 
Barnen positionerade 
sig. Att ladda ner film 
från Internet var ett 
känsligt ämne att 
tala om. 
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Vad betonar barnen, vad är betydelsefullt för dem. 
 
 

 Vad brukar ni titta på och varför?  
 
 
 
 

 Hur ska en bra film vara? 
 
 
 

 Vad minns ni efter en film?  
(Vad kommer man ihåg efter en film?) 
 
 
 
Åldersbegränsad film. 
 
 
 

 Varför får barn inte se på vuxenfilm? 
 
 
 

 Vad säger vuxna om film som ni inte får se? 
 
 
 
 
Avslutning av fokusgruppintervju 
 
 
Avslutande fråga: 
Ta var sitt papper, skriv något om era 
filmupplevelser.  
 
Exempelvis: 
1)  Det bästa / sämsta med film är att… 
 
2)  Jag tycker om / tycker inte om film för att… 
 
3)  Jag mår bra / inte bra av att titta på film för  
     att…  
 
4)  Film är viktigt / inte viktigt för mig för att…  
 
5)   Jag behöver / behöver inte prata om mina   
      filmupplevelser för att… 
 
6)  Välj något som du själv vill berätta om dina  
      filmupplevelser. 
 
Tacka alla för deras medverkan! 
Samla alla barnen i klassrummet för fika. 
 
 

Kompletterade 
med fråga om 
barnens läs- 
respektive 
filmupplevelser. 

Väckte störst engagemang  
och intensitet. 

Kompletterade med frågor 
om barnens tro på framtida 
produktion. 

Gav ett barn, som valt att 
vara tystare än de andra 
barnen under en av 
intervjuerna, möjlighet att 
framföra utsagor som inte 
framförts under intervjun. 
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Bilaga 2 
 

Svar på mail till Barnombudsmannen gällande lån / hyra / köp 
av film. 

Diarienummer: 7.2:0336/08 

Hej Ellinor! 

Tack för ditt brev.  

Låna på bibliotek 
Reglerna för lån kan variera från bibliotek till bibliotek, det innebär oftast att 
låntagaren blir skyldig att ersätta en film som lämnas för sent eller tappas bort. Om 
låntagaren är ett barn och föräldrarna har godkänt att barnet ska få ha ett eget 
lånekort ska målsman stå för eventuella skulder i samband med barnets lån.  

Köpa film 
Det stämmer att du måste vara över 18 år för att ingå ett avtal, exempelvis köpa 
något. Är du omyndig och vill ingå ett avtal krävs föräldrars eller förmyndares 
tillstånd, även om verkligheten inte alltid ser ut sådan. Det gäller dock endast 
kontantköp. Du har aldrig rätt att handla på kredit och riskera att sättas i skuld om 
du är under 18 år. Det finns två undantag, när inte föräldrar eller förmyndares 
tillstånd behövs. Om du har fyllt 16 år och handlar för pengar som du själv har 
tjänat har du rätt att ingå avtal. Den som har eget hushåll före 18 års ålder har rätt 
att handla till hushållet.  

Hyra film 
Att hyra film är också ett avtal och samma regler gäller som vid köpet här handlar 
det om ett mer oöverskådligt avtal än vid ett kontantköp. Vi anser att föräldrar ska 
ingå den typen av avtal. Barn får inte ingå avtal om det krävs en motprestation till 
exempel förseningsavgift eller dylikt och de inte kan se hela konsekvenserna av 
avtalet vid själva hyrestillfället. För hyresavtal om lösa saker finns det ingen 
tvingande lagstiftning, vilket innebär att det inte finns någon särskild lag som 
bestämmer vad som ska stå i hyresavtalet; vilka villkor som måste finnas eller inte 
får finnas där. Hyresavtal faller under avtalslagen och avtalsvillkorslagen. Skulle ett 
avtalsvillkor vara oskäligt kan det prövas i Allmänna reklamationsnämnden, ARN, 
eller i tingsrätten. Vanligen står hyrestiden i avtalet. Ibland innehåller avtalet då 
även bestämmelser som säger att du måste betala en extra avgift. Läs mer om 
avtal om köp och hyra på konsumentverket.se. 

Med vänlig hälsning 

Lena Nyberg  
Barnombudsman 

_____________________________ 
Barnombudsmannen 
Box 22106, 104 22 Stockholm 
Besök: Norr Mälarstrand 6 
Telefon: 08-692 29 50 
Fax: 08-654 62 77 
http://www.bo.se 
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Bilaga 3 
 
 
 
 

Brev om tillstånd för intervjuer 
 

 
 
Information till föräldrar med barn i klass xx på xxxx [datum] xxxx-xx-xx 

 
 
Jag som skriver detta brev heter Ellinor Bolin och jag arbetar under vårterminen 2008 
med min magisteruppsats på Högskolan i Borås. Jag studerar biblioteks- och 
informationsvetenskap och uppsatsens fokus kommer att vara: barns upplevelser av 
film, ur barns eget perspektiv. Jag kontaktar er för att be om ert tillstånd att få göra 
intervjuer med eleverna i klassen om deras filmupplevelser. 
 
Uppgifter om såväl barn som verksamhet kommer att behandlas enligt regler om 
anonymitet och sekretess. Det innebär att varken barnets namn eller namnet på skolan 
kommer att framgå i uppsatsen och att intervjumaterial endast kommer att ses av mig 
själv. Att visa intervjumaterialet för någon annan kräver särskilt tillstånd av er som 
vårdnadshavare och om så skulle ske, återkommer jag till er. 
 
Jag vill med detta brev informera alla föräldrar och vårdnadshavare om undersökningen. 
Om du/ni har några frågor om intervjuerna så går det bra att kontakta mig. Bifogat till 
detta brev finns två formulär som jag vore tacksam om du/ni ville fylla i, där du/ni 
väljer att antingen fylla i att det går bra att ditt/ert barn deltar i studien eller att du/ni 
inte ger ert tillstånd till detta. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Xxxx Xxxx, student på BHS 
E-post: xxxx 
Hem tel. xxxx 
Mobil tel. xxxx 

 
 
 

Min handledare är:  
 

xxxx 
E-post: xxxx 
Tel. till högskolan: xxxx 
Fax: xxxx 
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Bilaga 4 
 

Svar på mail från programansvarig för Andra Avenyn 
 

Från: Christian Wikander  
Skickat: den 2 juni 2008 10.36 
Till: xxxx@xxxx 
Ämne: Andra Avenyn 

  

 
Hej Ellinor  
 
Tack för ditt mail.  
Serien vänder sig till en bred publik. Men främst till 13 år och uppåt.  
 
Filmcensuren har inget uppdrag att bedömma teveprogram. Däremot så har jag som Ansvarig 
Utgivare stöd i det som kallas Programsekretariatet (PRS) på SVT.  
Tillsammans med PRS så är det jag som gör bedömning om ett visst program ev. strider mot de 
regler SVT har att följa enligt Sändningstillståndet.  
 
Jag vet att vi också har en publik som är yngre än 13 år. Och för dessa rekommenderar jag att 
de följer programmet tillsammans med en vuxen. Skälet till det är att serien tar upp saker och 
teman som kan upplevas som svårbegripliga för en del av publiken.  
 
Hoppas detta ger dig svar på dina frågor. Om inte så är du välkommen tillbaka.  
 
Med bästa hälsningar  
 
Christian Wikander  
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Bilaga 5 
 

Svar på mail från Skövde stadsbibliotek 
 
 
 
Till: <stadsbiblioteket@skovde.se> 
Från: Ellinor Bolin 
Datum: 2008-06-13 12:33 
 
 
 
Christina Westerlund Karlsson 
Bibliotekschef 
Skövde Kommun 
Stadsbiblioteket 
                                                                            
Hej! 
 
Vi tar 20 kr för nedladdning av film, eftersom vi hyr ut CD- filmer för 20 kr/film. Det 
har inte kommit in speciellt mycket pengar, så antingen laddar man ned utan att betala, 
eller så är det inget intresse för filmerna. Betalningen sker i lånedisken och bygger på 
förtroende. 
Vi kontrollerar inte vad våra besökare laddar ned. Allt utom film är gratis även hos oss. 
 
Med vänlig hälsning 
Christina Westerlund Karlsson 
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Bilaga 6 
 

Transkriptionsnyckel 
 
 
Understruket 

  
Visar då barnen avbryter och fyller i varandras tal. 

 
 Kursiveringar 

 
Visar moderatorns noteringar. 

 
 Skratt, fniss 

 
Markeras kursivt i samband med moderatorns anteckningar. 

 
 Fetstil 

 
Visar på ord som betonades av barnen. 

 
 ”    ” 

 
Citattecken visar på början och slut av utsaga. 

 
 
 ’    ’ 

 
Enkla citattecken visar på att barnen talar om vad någon annan har sagt eller framhållit. 

 
 … 

 
Tre punkter visar på att någon blivit avbruten. 

 
 /…/ 

 
Anger att del av utsagan tagits bort. 

 
 - 

 
Ett tankestreck visar på kort paus under utsaga. två visar på längre paus. 

 
 - - 

 
Två tankestreck visar på längre paus under utsaga. 

  
 /  

Nästa mening följer inte direkt på ovanstående mening,  
avbrott kan ha gjorts för att censurera utsagorna. 

 
 
 // 

 
Visar på att utsagor ovanför respektive under dubbla tecken visar på att texten inte är 
sammanhängande i dialog. 

 
.  

 
Visar på att deltagaren markerar ett slut på sin utsaga. 

 
 !  

 
Visar att utsagan betonas med eftertryck i sitt avslut. 

  
 
?  

 
Visar på att utsagan avslutas med en fråga ställd till moderator eller till annan 
deltagare. 

 
 ~0~ 

 
Visar på att namn eller angiven person är borttagen ur utsagan. 

 
Skratt 

 
Markeras kursivt med moderatorns anteckningar. 

 
[           ] 

 
Text inom hakparentes visar på förtydligande kommentarer av moderatorn. 

 
S: 

 
Visar på moderatorns frågor eller instruktioner till barnen. 

 
 
 
P1, P2, F1, F2 
o.s.v. 

 
Visar på om det är en pojke eller en flicka som sagt utsagan, siffran visar vilken 
deltagare utsagan representerar kring ett specifikt ämne, siffran kan varierar över de 
olika ämnena då ett barn inte ska gå att följa genom presentationen, detta för att 
anonymisera deltagarna. 

 
Q  /  X 

 
Visar i analysen inledningsvis de två grupperna. 

 


