
Nationell filmtävling för unga avgjord 
Elever från Helsingborg segrare med en film som fångar budskapet, skapar inlevelse och berör 

 
 

 
 
I stenhård konkurrens från ungdomar i hela landet tog elever från Campeon Frigymnasium i 
Helsingborg hem segern i Prata Om Alkohols nationella filmtävling för unga. Uppdraget i 
tävlingen var att ta fram kortfilmer om de risker och konsekvenser som alkohol i trafiken för med 
sig. 

Läs allt om tävlingen och se pristagarna www.berattafor100andra.se 

Till årets tävling kom det in över 200 filmbidrag. Juryn stod inför en väldigt tuff uppgift när de 
skulle välja ut det vinnande bidraget. Valet föll på det visuellt och dramaturgiskt välgjorda 
bidraget “Jag drack inte”. Eleverna Linnéa Knutsson, Julia Stranovska, Nicole Miok och Isabella 
Thuvesson som gjorde filmen och vinner 15 000 kronor till sin klass. 

Juryns motivering: 
“En film som fångar budskapet, skapar inlevelse och berör genom dramaturgi och kreativt visuellt 
berättande. Skiftningarna mellan spelfilm och animeringar är väldigt fint gjorda! Musikvalet är 
genomtänkt och förstärker filmsekvenserna, vilket gör att det inte behövs några repliker. Idén 
med att man är offer för andras fruktansvärda val är skrämmande och konkretiserar något som 
tyvärr många gånger är svårt att påverka själv.” 

Andraplatsen togs av elev i Östersund och tredjeplatsen gick till elever i Stockholm. En 
sammanställning av alla tre pristagare och motiveringar hittar du längst ner i pressmeddelandet. 

Kort om vinnarbidraget 
Skola: Campeon Frigymnasium (Helsingborg) 
Klass: 2 Omega 18 
Elever: Linnéa Knutsson, Julia Stranovska, Nicole Miok och Isabella Thuvesson 
Ansvarig lärare och presskontakt: Haris Suljanovic (haris_suljanovic@campeon.se) Telefon: 
070-496 45 11 
Pris: 15 000 kronor till klasskassan 
Filmtitel: “Jag drack inte” 
Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=gnNIAVcWem0&feature=youtu.be 
Motivering: 
“En film som fångar budskapet, skapar inlevelse och berör genom dramaturgi och kreativt visuellt 
berättande. Skiftningarna mellan spelfilm och animeringar är väldigt fint gjorda! Musikvalet är 
genomtänkt och förstärker filmsekvenserna, vilket gör att det inte behövs några repliker. Idén 
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med att man är offer för andras fruktansvärda val är skrämmande och konkretiserar något som 
tyvärr många gånger är svårt att påverka själv.” 

Kort om andrapristagarna 
Skola: Storsjögymnasiet (Östersund) 
Klass: EsMedia17A 
Ansvarig lärare och presskontakt: Ulf Olsson (ulf.olsson@storsjogymnasiet.se) Telefon: 070-380 
82 29 
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen 
Filmtitel: “Det skulle inte bli så här” 
Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=n_FPyp0cVSM&feature=youtu.be 
Motivering: 
“En stark berättelse elegant paketerad med endast en tagning. Konceptuellt ren och välgjord film 
som berättar genom att suggerera istället för exponera. Filmen visar på rattfylleriets yttersta 
konsekvenser. Idén med det upprepade temat ”det skulle inte bli så här” fungerar och gör att 
filmen dröjer sig kvar hos tittaren.” 

Kort om tredjepristagarna 
Skola: Hersby Gymnasium (Lidingö) 
Klass: MODZ5 
Elever och presskontakt: Axel Kierkegaard, Teodor Morfeldt Gadler, Carolina Gustavsson 
Martinettioch Philip Lee 
Ansvarig lärare: Rona Long (rona.long.shi@lidingo.se) 
Pris: Boklåda till klassen och biobiljetter till eleverna som gjorde filmen 
Filmtitel: “Inte Mitt Problem” 
Länk till film: https://youtu.be/tT_HpU3NKsM 
Motivering: 
“En mycket stark idé om att alla har ett ansvar, där fokus på att civilkurage är livsviktigt för att 
hindra onykter körning och att vem som helst kan bli rattfylleriets offer. Filmen är snygg och 
professionellt producerad. Bra dramaturgi med genomtänkta och snygga klipp och med ett 
väldigt bra skådespeleri.” 

Årets jury 
- Gabrielle Grette (Projektledare reklambyrån Baltasar) 
- Lars Olov Sjöström (Trafiksäkerhetschef från MHF) 
- Frida Vigström (Copywriter) 
- Anders Hazelius (Filmregissör) 
- Engelbrekt Krantz (Dokumentärfilmare) 

Om arrangören Prata Om Alkohol 
Prata Om Alkohols startades 2006 och är undervisningsmetod med på att lära ungdomar att 
motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar. 

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från 
branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och 
Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett 
av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen 
också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik. 

Har du några frågor hör av dig till info@prataomalkohol.se eller 08-410 214 60 
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