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Svart kung
Filmhandledning
Våldet i vårt samhälle eskalerar, destruktiva gängbildningar blir 
allt vanligare, brotten blir grövre, drogerna tyngre och vapnen allt 
fler. Vems ansvar är det att skapa ett tryggt samhälle? Vad betyder 
trygghet?

Drygt 1 100 samtal med ungdomar om deras vardag och djup-
gående research inledde manusarbetet som resulterade i Svart 
kung, ett mörkt verklighetsbaserat drama som bearbetar frågor 
kring grupptryck, våld, droger och kriminalitet. 

40 testvisningar med drygt 700 elever, pedagoger, elevhälsoteam, 
skolledningspersonal m.fl. ligger till grund för reflektionerna och 
tankarna som sammanställts i detta handledningsmaterial. 

”Jag tycker det är viktigt att vi 
ungdomar får se hur saker verkligen 
går till. Mycket av det som händer i 

filmen får vi inte veta, vuxna 
gömmer det för oss.”

“Med tanke på vår ålder och att många av oss 
kanske är i precis samma situation som Leon är 
det viktigt att vi får se vad det kan leda till, för 

att förstå vad vi kan göra annorlunda.”
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Innehåll

”Det är bra med filmer som skapar 
känslor tycker jag, det är de som 

fastnar i ens huvud.”
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Fjortonåriga Leon bor i en trygg familjemiljö med 
närvarande och omtänksamma föräldrar. Det går bra 
för honom i skolan och han har en bra umgängeskrets. 
Leon tillbringar mycket tid hos den gamle mannen 
Johannes som genom schackspelet försöker lära Leon 
förstå livet och alla dess val. Leon träffar Linn, en stark, 
livsglad och äventyrslysten tjej. De fattar snabbt tycke 
för varandra och blir tillsammans.

Trots Leons fina och trygga omgivning lockas han till att 
hjälpa kompisen Elias att utföra uppdrag i form av att 
stjäla datorer och mobiler åt ett äldre gäng. Leon träffar 
gängledaren Josef som snabbt övertalar Leon till att 
fortsätta hänga med gänget. Han får med Leon på ett 
villainbrott där det är nära att Leon åker fast. 

Vi lämnar unga Leon i baksätet på Josefs bil och flyttas 
6-7 år framåt i tiden. Leon är nu dryga 20 år och vi 
förstår att han blivit kvar i gänget. Nu är det Leon som 
kör bilen och i sin tur har yngre killar i baksätet. 

Leon lever ett dubbelliv. Han bor nu i lägenhet tillsam-
mans med Linn, har jobb och gott om vänner. Rela-
tionen med Johannes blev än starkare efter att Leons 
föräldrar gick bort i en bilolycka. Han har kontinuerlig 
kontakt med gänget och använder ofta droger vilket 
Linn är ovetandes om.

I Josefs gäng är Leon springpojken som sköter utbytet 
av pengar och droger med gänget högre upp i hierar-
kin, Stella och hennes torpeder. Leon behåller vid varje 
leverans några påsar med det vita innehållet för sig 
själv som han sedan säljer vidare, framförallt till sin vän 
Amir som är tung missbrukare.

Gängets misstankar om Leons illojala handlingar 
bekräftas och på Josefs order blir Linn och Leon grovt 
misshandlade i deras lägenhet. Smärtsamt kommer 
Leon till insikt och lovar att lägga av med drogerna. 

Under en kväll på krogen leder ett missförstånd till att 
gänget tror att Leon fortfarande säljer vid sidan om. På 
väg hem från krogen blir Leon och Linn konfronterade 
i en gränd, bråk utbryter och Linn får en kniv i ryggen. 
Hon dör kort därefter.

Leon lägger skulden för Linns död på sig själv och 
stöter ifrån sig alla som finns i hans närhet. Kraftigt 
distanserad till sina känslor lever han flyktigt, sover hos 
Amir där dagar och nätter präglas av destruktivitet och 
drogmissbruk. Amir dör av en överdos vilket blir en ny 
väckarklocka för Leon.

Leon anstränger sig för att få rätsida på sitt liv och 
flyttar in hos Johannes. Leon börjar umgås med Linns 
syster Hanna och allting börjar kännas lite bättre. Det 
blir inte långvarigt då Stella kräver att Leon ska göra 
ärenden åt henne i skuld för att han stal från dem. 
Leon vägrar.

Sent en kväll angriper Stellas torpeder Johannes i hans 
hem. Leon försöker stoppa misshandeln och ett stort 
bråk utbryter. Johannes offrar sig gång på gång för 
att Leon ska ha en chans att försvara sig mot de stora 
killarna. Det intensiva slagsmålet slutar med att Leon 
skjuter de båda torpederna och blir gripen av polis. 
Johannes dör till följd av sina skador.

Leon blir dömd till åtta års fängelse. Handlingen utgår 
från Leons tankar i cellen och hoppar mellan tiden 
när han är fjorton och dryga tjugo. Schackspelet och 
samtalen med Johannes är genomgående centralt, 
där Johannes försöker få Leon att förstå de följder alla 
beslut får. Varje drag är som ett val i livet. Valen du gör 
idag får konsekvenser i morgon.

Synopsis
Leon flyr inte längre. Dömd för det värsta av brott avtjänar han ett 
mångårigt fängelsestraff. Efter år av vita nätter och svarta dagar har 
verkligheten hunnit ikapp honom. Inne på anstalten lägger han pussel av 
minnen från förr. Minnen av en trygg uppväxt i en svensk småstad, minnen 
av hur det började och var det slutade.

”Det som satte sig starkast var nog att 
Leons nära och kära som Johannes blev 
inblandad även fast han inte hade gjort 

någonting, han var helt oskyldig.”

“Jag tror inte att Leon ville att det 
skulle bli såhär utan det började 

med lite grupptryck.”
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Arbetsupplägg
Att titta på filmen ska vara en upplevelse. Genom 
att göra den upplevelsen så kvalitativ som möjligt 
förstärks intrycket och var individs behållning av 
budskapet blir större. 

En klar fördel är att titta på filmen i en biograf eller 
större samlingssal som går att mörklägga. Se till att 
skruva upp ljudet ordentligt. Efter visningen behövs det 
en rast oavsett om det är elever, personal eller föräldrar 
som sett filmen. Ofta är det flera som behöver hämta 
sig känslomässigt.

Den efterföljande diskussionen kan göras så avancerad 
som önskas och utökas med grupparbeten, arbetsupp-
gifter, studiebesök etc. men en timma brukar räcka 
gott för att ventilera och lyfta frågeställningar. Tre 

Föreläsning med Ronnie Brolin
Inspiratör, regissör och manusförfattare.

timmar bör avsättas för att hinna med kort introduktion, 
filmvisning, rast och diskussion. Välj ut vilka teman/
frågor ni vill arbeta med, ni hinner inte med allt som 
filmen bearbetar. 

Materialet kan mycket väl användas i enskilda klasser 
men för att skapa långsiktiga attitydförändringar rekom-
menderas att hela skolan arbetar med materialet under 
en koncentrerad tidsperiod. Det är först när vi arbetar 
brett horisontellt vi verkligen kan göra skillnad. Att alla 
elever delar samma upplevelse där förhoppningsvis en 
kvalificerad majoritet kommer till större insikt.

För att lyfta arbetet ännu ett steg kan föreläsningar 
planeras in med manusförfattaren och regissören 
Ronnie Brolin.

Det är svårt att prata om det som är obekvämt, 
men vi måste våga närma oss det som är jobbigt för 
att skapa förändring. Med erfarenhet av såväl små 
som stora grupper har Ronnie förmågan att nå fram 
och väcka till insikt, oavsett om publiken består av 
ungdomar, föräldrar eller olika yrkesgrupper. 

Ronnie Brolin har arbetat med film som verktyg i drygt 
tio år. Hans filmer används i stor utsträckning över hela 
landet för att skapa engagemang och förebyggande 
diskussion kring viktiga samhällsfrågor.

• Svart kung tar upp problematik kring grupptryck, 
våld, droger och kriminalitet.

• Älska mig bearbetar frågor kring vardagliga 
relationer, mobbning och utsatthet. 

Djupgående research och nära samarbete med 
ungdomar ligger till grund för manusarbete och 
handledningsmaterial. Filmerna väcker starka känslor 
och många tankar som ges möjlighet att ventileras och 
utvecklas under föreläsningen.

Upplägg
Filmvisning och föreläsning tar ca 2,5 tim. Upplägget 
är flexibelt och anpassas efter givna förutsättningar. 
Finns det inte tid till filmvisning kan en presentation av 
arbetsmetoden och dess resultat hållas på 45-90 min.

Ett omfattande upplägg anpassat för skola som ger 
goda resultat är att inleda arbetet med filmvisning 
och föreläsning för pedagoger, elevhälsoteam och 
skolledning för att förbereda för de frågor och 
reaktioner som kan uppstå. Därefter det antal visningar 

och föreläsningar som behövs för att samtliga elever 
ska inkluderas. Efter föreläsningen gruppdiskussioner 
klassvis tillsammans med elevhandledare. I samband 
med detta kvällsföreläsningar för föräldrar och syskon 
där också fältassistenter, närpoliser, drogförebyggare 
med flera kan närvara.

Referenser
Maria Wolfhagen
Rektor, Falkenbergs Gymnasieskola
072-551 91 11, maria.wolfhagen@falkenberg.se

Mari-Louise Wernersson
Kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun
070-666 11 05, mari-louise.wernersson@falkenberg.se

För mer information
Ronnie Brolin, 070-533 98 10, ronnie.brolin@ifocus.nu
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Svart & Vitt

• Varför heter filmen Svart kung?

Leon är alltid svart när de spelar schack. Schacket är en 
metafor för livet. Leon gör ofta fel val, fel drag och är 
dömd att misslyckas. Pjäserna runt omkring honom får 
offra livet för kungen, den svarta kungen. 

• Vad betyder färgerna svart och vitt för dig? 

• Är allting så enkelt som svart eller vitt?

Många gånger förknippar vi svart och vitt med gott/
ont, rätt/fel etc. Men är allting så enkelt eller lever vi i 
en värld av flera nyanser av grå? Vad tänker vi på om vi 
reflekterar över de båda färgerna?

Vitt – Hopp, början, oskuld, renhet, laglighet, nykter-
het, drogfrihet m.fl.

Svart – Styrka, auktoritet, elegans, formalitet, död, 
ondska, mysterie m.fl.

00:07:30 – 00:08:00 Leon sitter i cellen med ringen 
och den vita kungen i sina händer. 

• Vad finns det för symbolik i ringen och den vita 
kungen?

Kampen mellan det onda och det goda. Ringen sym-
boliserar det onda, de dåliga valen. Leon tog ringen på 
sitt första inbrott och den finns med i alla mörka peri-
oder i filmen. Den vita kungen symboliserar det goda, 
de rätta valen, den insikt Johannes försöker få Leon 
att uppnå. 

00:59:09 – 00:59:50 Leons ångest i cellen.

• Vad är det Leon tänker/känner?

• Vad är ångest?

• Är det han går igenom bra eller dåligt, vad leder 
det till?

Beroende på livserfarenhet uppkommer blandade tan-
kar kring denna sekvens. Några har tolkat det som att 
Leon lider av abstinens till följd av droganvändning. Så 
är dock inte fallet utan Leon bearbetar händelser i sitt 
liv, tankar goda som onda, vilka blandas och skapar ett 
inre kaos som framhäver ångest och hallucinationer.

01:32:20 Leon lämnar cellen och släpps från fängelset.

• Varför lämnar Leon kvar ringen i cellen?

• Är Leon bitter för att han fått sitta i fängelse?

Leon har kommit till insikt. Han har förstått och genom-
levt de konsekvenser hans misstag lett till. Tiden i fän-
gelset har varit nödvändig för att alla tankar och känslor 
ska samlas, avslutas och kunna kontrolleras. Skulle det 
varit möjligt för honom att gå igenom det själv eller har 
kriminalvården varit en förutsättning?

Alla har rätt till att vara sin egen kung, att ta makten 
över sitt eget liv och sina egna val. Sedan gäller det att 
göra rätt val, det som symboliseras genom att vara den 
vita kungen, inte den svarta. Att leva på rätt sida av 
lagen och respektera sina medmänniskor.

Svart och vitt används som liknelser till det mörka och det ljusa, det onda 
och det goda, främst genom schackspelet. I cellen slits Leon mellan de kalla 
och de varma minnena.
Frågor kan uppkomma kring varför filmen heter Svart kung. Ibland dras 
paralleller till en mörkhyad man och det kan vara individer (oavsett etnicitet) 
som tar anstöt av den kopplingen. Det beror knappast på filmen utan den 
egna individens associationer och livserfarenheter.
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Fest, Alkohol

• Varför dricker så många unga alkohol? 

• Vad vill de få ut av att dricka alkohol? 

• Vad tänker du på när du hör ordet alkohol?

• Tycker du det är okej att dricka innan man är 18 år? 
Varför/varför inte?

• Upplever du att det är grupptryck som gör att mån-
ga unga börjar dricka? Är det svårt att säga nej?

Många unga berättar att de låtsas vara fulla för att inte 
känna sig utanför. Behovet av bekräftelse är stort.

00:12:07 – 00:12:55 Leon frågar föräldrarna om han 
kan få öl med sig till stranden.

• Vad säger det om deras relation att Leon ställer 
frågan om öl öppet till dem båda?

• Hur skiljer sig föräldrarnas syn på alkohol? Vem har 
rätt/fel?

Leons familj är varm och välkomnande. De har ett mod-
ernt förhållningssätt gentemot varandra. Föräldrarnas 
åsikter kring alkohol är skilda. Borde de prata ihop sig 
och ha en gemensam alkoholpolitik i hemmet? Mam-
man har en tydlig och strikt åsikt om hur det ska vara, 
det borde pappan veta. Hur kommer det sig att han 
trots det är beredd att ge Leon öl?

00:13:43 – 00:14:03 Leon får öl av sin pappa.

• Varför ger Leons pappa honom öl?

• Varför smyger pappan med det, vad skulle mam-
man sagt om hon såg det?

• Om du var Leons pappa hade du gett honom ölen? 
Varför/Varför inte?

• Utifrån Leons reaktion, var detta första gången eller 
har det hänt förr?

Leons pappa utgår ifrån sig själv och hur det var när 
han var ung. Han tänker att några öl inte kan komma 
till skada. Leons pappa har en nonchalant inställning till 
alkohol och det är också det som gör att han en dag 
väljer att köra bil alkoholpåverkad, vilket resulterar i att 
både han och hans fru förolyckas. Detta är något som 
Leon pratar om vid kyrkogården; ”Han var en jävla idiot 
som körde onykter” (00:35:25). 

”Det är nog många föräldrar som får lite konstiga tankar i huvudet, de är 
ju trots allt bara 14 år de flesta av dem och det kan nog vara lite ”skräm-
mande” med tanke på all alkohol och spya som visades. Tror faktiskt att 
det är bra att man visar sådant här så att man får veta hur det är för man 
vet av egna erfarenheter hur det kan vara med just alkohol och fester.”

Festerna och ungdomarnas alkoholkonsumtion som visas i filmen är långt 
ifrån en verklighet för alla ungdomar men det är en bild som alltför många 
unga vittnar om att den stämmer. 
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Schacket används som en metafor till livet. Leons pap-
pa gör fel val genom att köra onykter. Han förstår inte 
hur allvarliga konsekvenserna kan bli. I början av filmen 
när Leon kommer hem från Johannes och säger att de 
spelat schack svarar pappan ”Schack, det har jag aldrig 
varit bra på”. 

00:25:47 – 00:26:20 Andra festen på stranden.

Stämningen är hög och de flesta är påverkade. Det 
äldre gänget sitter tillsammans med de yngre även om 
de inte direkt pratar med varandra. Alla beter sig olika 
beroende på hur påverkade de är. Elin spyr och blir 
omhändertagen av Bea och Sally.

• Är det ovanligt att någon spyr på en fest?

• Vad händer med Elin?

• Hur skulle den här festen se ut om det inte       
fanns någon alkohol? 

• Är det vanligt att äldre ungdomar festar med       
yngre?

• Känns det realistiskt, är det så här en fest kan se ut?

“Strandfesterna visar hur enkelt det är att 
testa röka, dricka osv i tidig ålder när man 

inte vet så mycket utan ofta bara gör det för 
att vara cool inför sina kompisar eller någon 
tjej. Även att man inte vill vara den som inte 

gör det när alla andra gör det.”

“Festscenerna känns väldigt realistiska, 
för det är väldigt likt så det verkligen är 
bland ungdomar. De beter sig äldre än 
vad de är och tänker inte alls på vilka 

konsekvenser det kan få.”

”Strandfesterna är en ganska vanlig sak i dag. En varm sommarkväll, ett 
gäng kompisar, brasa, öl ett perfekt sätt att umgås. Jag tycker egentligen 

inte att det är så konstigt eller något dåligt. Det gäller bara att själv ha 
kontroll, inte umgås med dem där äldre lite skumma människorna, inte 

dricka sig stupfull och inte kunna gå sedan.”

Elin spyr, vi utgår från att hon fått i sig en stor mängd 
alkohol som gör att hon är oförmögen att ta hand om 
sig själv. De allra flesta uppfattar kräkningen som något 
äckligt, skrattar och bagatelliserar. Men hur går det 
med Elin? Vad hade hänt om hon inte hade haft sina 
kompisar där?
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Övriga droger, Beroende
Droger är idag ett samlingsbegrepp över ett samhällsproblem som 
blir allt större. Hur kommer det sig att det finns en marknad när de 
allra flesta säger att de är helt emot och tycker att alla som använder 
droger är dumma i huvudet?

• Vad betyder ordet droger för dig? Vad tänker du 
på?

• Tror du att det förekommer mycket droger där du 
bor/på din skola/bland de i din ålder?

• Är det okej att testa droger? (Många fler svarar ja 
här innan de har sett filmen).

• Är det okej att använda droger?

00:44:54 – 00:45:50 Leon och Amir röker, ”Vill du leva 
bakom taggtråd eller vill du leva fri”.

• Vad menar Amir med det han säger? 

• Vad symboliserar taggtråden?

Taggtrådens symbolik kan tolkas på olika sätt. Det 
många tänker på i första hand är att sitta i fängelse. 
Men vi kan också tänka oss att taggtråden symboliserar 
ett drogberoende och hur man kan vara fångad i sig 
själv, i en ond cirkel. Ska man ta sig ur beroendet, över 
taggtråden, så vet vi ”hur jävligt det är, och hur ont det 
kan göra”.

00:46:35 – 00:47:00 Leon och Amir på krogtoaletten, 
”Blir du fast finns det bara tre alternativ för dig.”

• Varför säger Amir till Leon att sluta när han an-
vänder droger själv?

• Fundera kring Amir som karaktär, vad har han för 
bakgrund?

Amir är en tragisk karaktär med stor självinsikt. Han är 
djupt inne i ett beroende som han vet att han har svårt 
att komma ur. Det visar hur starkt beroendet är då han 
trots insikten om dess konsekvenser ändå inte klarar av 
att komma ur det. Amir ser en utväg för Leon som inte 
behöver sluta i att bli pundare, hamna i fängelse eller 
dö. En utväg han inte ser för sig själv.

”Hela filmen satte sig starkt. Allt fick mig 
att tänka till lite extra. Att ta knark är nu 

helt väck från min hjärna.”



Filmhandledning SVART KUNG - Copyright iFocus Sweden AB - www.svartkung.se - www.ifocus.nu 8

www.svartkung.se

01:15:14 – 01:15:51 Amirs död.

• Vad hände med Amir, varför dog han?

• Vad betyder Amirs död för Leon? Vad tror du att 
han känner? 

Amirs liv slutar tragiskt med att han dör av en över-
dos. Det som Amir har försökt tala om för Leon har nu 
hänt. Leon är kraftigt distanserad till sina känslor och 
kan knappt ta in mer, Amirs död väcker honom och 
får honom tillbaka till verkligheten. Vi lämnar Leon på 
golvet och vet inte vad som händer direkt efter. Nästa 
tillfälle vi ser honom sitter han på krogen och träffar 
Hanna. Här har det säkert gått ett par månader. Vad har 
hänt under tiden?

”Det kändes obehagligt att kolla på 
denna film för att jag har en syster som är 
tillsammans med en kille som knarkar och 
då har det blivit att hon också gör det. Så 
därför fick jag en tanke på hur det skulle 

kunna sluta för min syster.”

”Några gånger har jag sett kompisar 
som röker bakom gympasalen och blir 
lite ledsen för de förstör för sig själva 

med droger i sån tidig ålder.”

”Scenen där Amir och Leon befinner sig 
på toan och Amir säger att han är fast i 

knarket, att det inte finns någon chans att 
han kan ta sig ur det. Det kändes jobbigt 
att se att han hade gett upp hoppet helt 

och hållet på att kunna bli ren.”
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Våld
Våldet i filmen är rått, realistiskt och obehagligt. Det är inte under-
hållningsaction där skådespelarna tar emot slag efter slag och förblir 
mer eller mindre opåverkade. En vanlig reaktion hos unga är att det är 
obehagliga slagsmålsscener som de inte sett tidigare. 

Vissa tycker att slagsmålen känns konstiga, att de dör 
för fort när det händer något och att de sett mycket 
värre saker på film. Tankar som ofta har sin grund i 
det amerikaniserade våldet som förekommer i många 
actionfilmer. Ett våld som nästintill glorifierats och som 
får statusen som ”häftigt” och ”coolt”. Vi vill visa hur 
hemskt våld är när någon drabbas i verkligheten och 
att det inte finns något coolt i att skada någon annan.

00:06:20 – 00:07:28 Första slagsmålet i Leon och 
Linns lägenhet.

• Är detta en händelse som känns verklig?

• Hur känns det att se våldet? 

• Varför händer det som sker? Vilka tankar uppstår?

Att bli överfallen i sitt hem känns främmande och långt 
från en verklighet för de allra flesta. Dyrkningen är 
fullt möjlig med den professionella låssmedsdyrk som 
används, om någon frågar.

”Våldet känns som det kan 
hända i verkligheten till skillnad 

från andra filmer.”

01:00:48 – 01:04:14 Bråket där Linn dör.

• Hur känns det att se hela sekvensen från att de blir 
inträngda på gatan till att Linn dör?

• Vems fel är det att Linn dör?

• Förändrar händelsen synen/uppfattningen om 
Josef?

• Förändrar händelsen synen/uppfattningen om 
Leon?

Linns död är en händelse som väcker starka och blan-
dade reaktioner. Det är också en scen som bidrar till 
en mängd frågor och åsikter kring händelseförloppet. 
Allvaret och den otäckt påträngande känslan växer i 
takt med att Leon tappar kontrollen. 

Att diskutera vems fel det är att Linn dör är intressant 
och väcker lätt debatt. Ett spontant svar är att det är 
Leons fel men vi kan fördjupa oss mycket i detta. Det 
går inte hitta en person att anklaga. Argumenten kan 
vara att det är Leons fel eftersom det inte skulle hänt 
om han inte börjat med dåliga saker. Kan det vara Linns 
fel? Vem är det som gör att Leon först får kontakt med 
gänget? Vad säger Leon när de blir erbjudna pillren 
hemma hos Josef, vad säger Linn?

”Det som satte sig starkast var misshan-
deln i lägenheten, jag blev rädd och 

kände ett obehag.”
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Rent juridiskt är det killen med kniven som blir dömd 
och ett påstående som kan komma snabbt är; ”det 
skulle aldrig ha hänt om han inte haft kniv”. Det går 
lätt att fortsätta ändå genom att plocka bort kniven. Ta 
samma händelseförlopp men att Linn istället ramlar när 
hon bli knuffad, slår bakhuvudet i en kantsten och dör 
ändå. Vems fel är det att Linn dör?

Diskutera varför ungdomar bär kniv. Vad förväntar de 
sig att göra med den? Som det ser ut så har killen med 
kniven inte för avsikt att döda. Även han blir skärrad av 
vad som sker. Sammandrabbningen är inte så mycket 
av ett slagsmål utan mer en serie knuffar och hetsig 
ordväxling som slutar med att någon dör.

Händelserna kring Linns död upprepas vid flera tillfällen 
genom Leons svåra bearbetning av vad som hänt. Fina 
minnen blandas med hemska och det blir svårt att skilja 
på verklighet och mardröm. Några reaktioner har varit 
att det blir för repetitivt. Tanken med detta är att få 
tittarna att förstå det känslokaos Leon bär med sig och 
inte blir av med. Leon får leva med sina minnesbilder i 
resten av sitt liv.

Gällande ifrågasättande om skadan Linn får är döds-
hotande, eller hur snabbt hon dör, läs vidare under 
rubriken Realism.

”Jag tycker att scenen där Johannes dog 
var bland det starkaste. Han kämpade för 

sitt liv så himla hårt och han gjorde allt 
han kunde för att hjälpa Leon. Han tar 

jättemycket stryk, bara för Leons skull.”

”Den scen som satte sig starkast på mig 
var när Johannes inte gav upp, oavsett hur 
mycket stryk han fick, så gav han inte upp.”

”Självklart kommer alla dö, men det 
är skillnad på hur man dör. Ingen vill 
väll dö av en kniv eller av knytnävar. 

Dom scenerna fick en att inse att man 
ska ta vara på det man har.”

”När hans tjej dog var det väldigt sorgligt 
och jag vet hur det känns att förlora någon 

för min mamma dog i cancer i januari.”

01:26:26 – 01:28:58 Sista slagsmålet, Johannes död.

• Hur mår du när du ser detta? 

• Vad tror du att Leon tänker och känner? 

• Hur upplever du våldet?

• Varför sitter inte Johannes still, varför fortsätter 
han?

• Vad tänker Johannes?

• Vad har ”torpederna” för bakgrund? Varför gör de 
som de gör?

• Vad har Hanna för del i händelseförloppet? Kunde 
hon ha gjort något annorlunda?

• Vad finns det för tankar om polisernas ingripande?

Det är denna del av filmen tillsammans med Linns död 
som brukar väcka starkast känslor. Johannes har alltid 
haft stark tilltro till Leon, en övertygelse som han vägrar 
att ge upp oavsett vad det innebär för honom själv. 

Johannes representerar den yttersta godheten och till 
sista andetaget kämpar han för Leon. Han har inte haft 
något med Leons dåliga val att göra men trots det så 
misshandlas han och mister livet, vilket gör att många 
tar extra illa vid sig. Att någon som är helt oskyldig kan 
råka så illa ut på grund av någon annans misstag. 

Om Johannes dör eller inte är en tolkningsfråga, men vi 
har valt att benämna det som att han faktiskt avlider.

Gällande ifrågasättande om polisernas ingripande, läs 
vidare under rubriken Realism.
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Realism
Är det realistiskt? Frågan kan ställas i alla sammanhang. För att 
budskapet ska få legitimitet och tas emot hos åskådaren måste 
känslan av realism vara absolut. 

Det är främst vid tre tillfällen realismen brukar 
ifrågasättas:

• Linns död. Att hon dör för fort, eller att hon inte 
borde dö alls av ett knivhugg i ryggen och att 
vakterna inte gör tillräckligt för att rädda henne, att 
ingen ringer ambulans.

• Johannes död. Närvaron av ett skjutvapen och 
polisernas ingripande, att de kommer för sent.

• Fängelsestraffet. Att Leon borde blivit friad genom 
hävdande av självförsvar. 

Linns död

Det kan hävdas att Linns död är orimlig och orealistisk. 
En del gör bestämt gällande att man inte dör av ett 
knivhugg i ryggen, ett påstående som bör bemötas 
med kraft – Knivar är dödliga vapen.

En del hävdar att hon dör för fort, att ett knivhugg inte 
är dödligt med den verkningsgraden, att det inte finns 
några vitala organ där. Under manusprocessen förank-
rades händelseförloppet hos läkare och räddningsper-
sonal. Det som händer är att kniven träffar ganska långt 
ner och punkterar lungan. En kraftig inre blödning 
fyller lungan med blod, lungan arbetar för att få upp/ut 
vätskan så Linn hostar. Det resulterar i att blod kommer 
ut genom munnen och att den andra lungan också fylls 
med blod. Linn drunknar i sin egen kroppsvätska. Hade 
kniven träffat högre upp är risken stor att den skulle 
ha träffat hjärtat vilket skulle resulterat i att Linn dött 
snabbare. 

Annan kritik är att vakten gör för lite, att han kunde ha 
räddat hennes liv. Eftersom kniven punkterade lungan 
är det den inre blödningen Linn dör av. Det finns inget 
att göra utan akut operation vilket hennes kvarvarande 
tid inte räckte till. Den yttre blödningen behöver i detta 
fall inte bli så omfattande. Snittet är förhållandevis litet 
och den stora skadan sker inne i kroppen. 

Skulle det vara helt korrekt hade ordningsvakten trolig-
tvis fortsatt med återupplivningsförsök till dess att 
ambulans kommit till platsen, men här kompromissade 
vi då dramatiken med livlösa Linn i Leons famn behövs. 

Någon har också påpekat att ingen ringer efter ambu-
lans, vilket är lite otydligt. En av vakterna tar upp mo-
bilen och larmar så snart de satt handfängsel på killen 
som höll i kniven. 

Johannes död

Är det realistiskt att det förekommer en pistol i slutet  
av filmen? Att det förekommer olagliga skjutvapen 
bland kriminella i Sverige är det ingen tvivel om. Döds-
skjutningar och skottlossningar kan vi läsa och höra 
om nästintill dagligen i media. Dock är det inte som i 
amerikanska filmer där gängen har vapen i överflöd, 
men att varje gäng har åtminstone en medlem som bär 
skjutvapen är inte ovanligt. 

Att bli skjuten behöver inte vara synonymt med dödlig 
utgång, men vi har valt att skotten träffar vitalt. Pistolen 
förekommer inte i filmen som ett underhållningsinslag 
där de skjuter vilt på varandra utan att någon blir träff-
ad. Vi vill inte bagatellisera användandet av en pistol 
utan visa att när den används så dör människor. 

Polisen anklagas ofta för att inte vara där när de behövs 
som mest. I verkligheten, om polisen kommer till en 
liknande scen, är det oftast när det är helt över. Det är 
sällan att de får ett larm i så pass god tid att de hinner 
dit under tiden det pågår. 

Gällande deras tajming med att komma in precis när 
Leon skjuter. Det måste vara så för att vara realistiskt i 
filmen. Om de hört skotten innan de kommit in i huset 
hade de inte gått in, de får inte, de måste tillkalla 
förstärkning. Om de redan varit inne och sett Leon höja 
pistolen för att skjuta hade de skjutit honom, icke vitalt, 
för att avväpna honom. 

Fängelsestraffet

Gällande påpekanden om Leons fängelsestraff eller att 
han borde blivit friad genom hävdande av självförsvar, 
läs vidare under rubriken Den rättsliga påföljden.

”Jag hann inte skriva så mycket, 
filmen tog mig väldigt hårt då jag 
själv har varit med om det här och 

blev väldigt ledsen.”

”Jag tycker filmen verkar väldigt realistisk. 
Sådant som hände i filmen händer nästan 
hela tiden tror jag. Jag tror att det är ett 

stort problem men folk vill inte ta tag i dem 
för dem vill inte att problemen ska finnas 

över huvud taget. Filmen visade väldigt bra 
hur det kan vara.”

”Poliserna kommer in just i tid till att se Leon 
skjuta ihjäl två personer, men de kommer 
fasen inte in direkt när bråket utlöses”.
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Trygghet
Grundtemat för filmen är trygghet. Vad är trygghet? Vad betyder 
det för unga? Hur upplever de unga sin hemkommun? Hur ser de 
på säkerhet, kriminalitet, gäng, skadegörelse etc. Vad kan göras 
för att det ska bli bättre? Vad är bra/dåligt?

Diskussioner leder ofta tillbaka till droger, dåligt 
umgänge kopplat till festande, alkohol och bråk. 
Skadegörelse på fyllan, slagsmål, misshandel och 
övergrepp. Att vara ensam och därtill i situationer som 
dessa uppfattades liktydigt med otrygghet. Trygghet är 
ofta en synonym med bra gemenskap.

00:54:55 – 00:56:35 Leon och Linn på middag hemma 
hos Johannes.

• Varför börjar Leon prata om jobbiga saker när de 
hade så trevligt?

• Vad är trygghet? 

• Vad innebär trygghet för dig?

• Hur känns det för Leon efter att han sagt allt och 
lyssnat på Johannes svar?

• Vad kan var och en av oss göra för att fler ska kän-
na sig trygga?

I denna middagsscen befinner sig Leon tillsammans 
med de två personer som betyder mest för honom. 
Två personer som alltid finns vid hans sida och som tror 
på honom även då han gör misstag. Leon kan öppna 
upp och exponera sig på ett sätt som ändå är bekvämt. 
Att kunna prata känslor på ett så självutlämnande 
sätt föranleds av ett stort förtroende och stark trygg-
hetskänsla. 

”Att vara trygg är att 
inte vara ensam”

“För mig är trygghet min familj. 
Att veta att de mår bra och att inte 

behöva oroa mig för dem.”

“Trygghet är att veta att jag har 
någon att gå till, att prata med, som 

jag verkligen kan lita på.”

“Trygghet är att känna sig lugn och bekväm i sig själv och med andra människor. 
Att man inte är rädd och osäker och inte vågar vara sig själv. Man är trygg när man 

vet att folk finns där för en, skyddar en.”

“Trygghet för mig är att man vågar 
visa vem man är, vad man känner, och 

vågar berätta det för andra.”
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Familjerelationer
Genom Leons pappas lättsamma inställning till att låta Leon göra lite som han vill 
kan han tolkas som svag, att han ger med sig, att han vill vara till lags för att vara 
populär. Att han inte säger nej i så stor utsträckning till sin son. Kan det vara en 
anledning till att Leon har svårt att sätta egna gränser? Att han har svårt att säga 
nej, att han vill vara till lags, att han faller lättare för grupptryck?

Reaktionerna på de båda familjernas olikheter 
skiljer sig:

”Linns pappa är mer sträng och vill inte att Linn ska dricka eller något annat. Medan 
Leons pappa inte tycker att det spelar så mycket roll om Leon får några öl och dricker lite. 

Föräldrarna är ju en väldigt stor påverkning hur man blir som person.”

”Leons familj är inte lika beskyddande 
som  Linns familj.”

”Linns pappa verkade ha väldigt bra koll på vad 
hans dotter höll på med, medan Leons pappa 

rakt av gav honom en öl till strandfesten.”

”Leons familj är ju jätteskön. Hans pappa 
smugglar ju ut öl så det är ju chill.”

”Föräldrarna skulle vara mer hårdhänta och inte 
låta dom dricka eller röka.”

”Linns familj var mer bestämd vilket jag tyckte 
var rätt eftersom det faktiskt kan bli farligt med 
t.ex. alkohol och därför ska man ta det på stort 
allvar. Jag tycker att föräldrarna (i alla fall Leons 

föräldrar) reagerar för svagt.”

”Leons familj är ganska tajta. Dom har roligt. Jag 
tycker om Leons pappa för att han var schysst 

mot Leon och han var rolig. I Linns familj så ver-
kar det lite ”stelare” högre krav på personer och 

de verkar vara lite dystrare än i Leons familj.”

00:09:30 – 00:10:19 Presentation av Leons familj.

• Vad får du för intryck av Leons föräldrar?

• Är det något med scenen som känns konstigt? 
Varför?

Uppstår det reflektioner kring att föräldrarna hjälps åt 
att laga mat, känns det naturligt eller är det elever som 
är vana vid att enbart mamman eller pappan sköter 
matlagningen hemma. Det känns som att de har myck-
et tid till varandra inom familjen, är det så det brukar se 
ut i dagens familjer?

00:12:56 – 00:13:43 Presentation av Linns familj.

• Beskriv Linns familj, hur ser familjesituationen ut? 
Hur förhåller de sig till varandra?

• Jämför med Leons familj. Vilka skillnader och 
likheter finns det? 

• Är det så att Linns föräldrar är de som säger rätt 
saker men gör det på fel sätt?

• Är det en kombination mellan de båda familjerna 
som skulle vara det bästa?

Linns familj har ett annat förhållningssätt till varandra 
än Leons familj. I Linns familj är det mer ett traditionellt 
förhållande där man och kvinna har sina uppgifter. 
Linns pappa har en strikt uppfostran av sina barn. 
Många unga uppfattar detta som jobbigt och något 
negativt. Men är det egentligen det, vill inte bara 
pappan sin dotter väl?
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00:37:18 – 00:38:10 Familjemiddag hos Linns 
föräldrar.

• Skulle du vilja vara med under middagen, vill du 
sitta vid bordet och äta? Varför/varför inte?

• Är det störade att Leon grejar med mobilen under 
tiden de äter?

Leon och Linn har blivit uppfostrade på två olika sätt 
vilket är en av anledningarna till varför Linns föräldrar 
har den attityd de har gentemot Leon. Utbildning 
och en tydlig framtidsplan är viktig för Linns föräldrar, 
kanske lite väl mycket då det tycks vara viktigare än 
döttrarnas egna viljor.

Trots pressen från föräldrarna så väljer Linn att gå sin 
egen väg och gör det som hon vill för stunden. Det är 
inte lätt att gå emot de förväntningar och åsikter som 
ens familj har. Det framgår att det inte är första gången 
som pappan tjatar på Linn om utbildning. Hur känner 
sig Linn i den situationen?

Hanna är yngsta dottern i familjen, hon studerar på uni-
versitet och läser till civilingenjör inom ett för pappan 
välbekant område. Hon lever upp till de förväntningar 
som föräldrarna har och trivs i den tillvaron hon lever i. 
Hur upplever hon pappans tjat på Linn?

I grund och botten vill Linns pappa bara väl, han är 
mån om att döttrarna ska få leva i en trygg ekonomisk 
och social miljö. Men är det rätt sätt att gå till väga? 
Skulle han göra på något annat sätt?

Många av dagens ungdomar upplever en konstant 
press. Press att göra föräldrar nöjda, på att prestera 
bra i skolan, på arbetet etc. Press på att göra allting 
rätt hela tiden. (Vilket också Leon pratar om under 
middagsscenen hos Johannes, 00:55:33). Hur upplever 
unga idag sin vardag? Känner de igen sig i detta?

00:53:04 – 00:53:41 Unga Leon och Linn med Leons 
föräldrar.

• Hur upplever Leon det att föräldrarna pratar om 
hans barndom?

• Hur upplever Linn Leons föräldrar?

• Jämför familjerna, vad är rätt/fel?

Stämningen är varm, gemytlig och avslappnad. De äter 
vid tv-bordet, de sitter bredvid varandra. Alla är på 
samma nivå. Annat är det med Linns föräldrar där pap-
pan får en klassisk maktposition vid änden på bordet.

Leons föräldrar berättar om Leons barndom. Det visar 
tydligt att de båda två har varit närvarande och in-
volverade under Leons uppväxt. Denna känsla får man 
inte av Linns föräldrar, i alla fall inte pappan. Han vill ha 
koll på sina barn men han gör det med distans. 

01:04:26 – 01:05:51 Sjukhuset.

• Vad känner Leon när han sitter där ensam? Går det 
beskriva, går det förstå?

• Vad känner föräldrarna? Varför reagerar de som de 
gör?

• Hur känns det att se Linns mamma slå Leon? Har 
han gjort sig förtjänt av det?

• Varför avbryter inte Hanna sin mamma?

En stark scen som väcker blandade reaktioner. Vissa 
elever har reagerat och undrar varför Linns mamma slår 
Leon. Familjen har precis fått reda på att de har för-
lorat sin äldsta dotter. De är i chock och det går aldrig 
veta vilka reaktioner som uppstår i en sådan situation. 
Föräldrarna har aldrig gillat Leon då de inte tycker han 
lever upp till den standard och de värderingar som de 
själva har. Pappan har alltid varit noggrann med att ha 
koll på sina barn under uppväxten för att förhindra att 
de ska hamna i någon dålig situation, men nu har det 
hänt och skulden läggs på Leon. 
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Grupptryck, Tillhörighet
Det pratas mycket om grupptryck men vad betyder det? Hur vet 
man om någon är utsatt för grupptryck, eller om man själv är det? 
Är det svårt att respektera andra människors val, har människan ett 
begär efter kontroll och makt som skapar grupptryck?

00:16:10 – 00:17:10 Leon kommer i kontakt med 
gänget.

• Hur upplevs stämningen? 

• Hur känns det för Leon att sitta där, är han bekväm?

• Varför tar Leon emot jointen? Vad tänker Linn när 
han gör det?

• Varför tar Linn emot jointen? Vad tänker Leon när 
hon gör det?

Ett första intryck kan vara att det verkar vara schyssta 
människor som sitter avslappnat och umgås på stran-
den, de verkar ha ganska trevligt. De har suttit där i 
många timmar, varför går inte Leon därifrån? Är det så 
att han är intresserad av Linn och inte vill gå därifrån för 
rädslan av att förlora hennes uppmärksamhet. 

Att se någon röka joint kanske inte får så mycket upp- 
märksamhet idag, många är så toleranta mot det. Det 
kanske är flera som upplever denna scen som mysig. 

00:20:16 – 00:24:33 Fritid.

Lång sekvens där Leon tillsammans med Linn och två 
andra kompisar cyklar runt och njuter av sommaren. 
Detta varvas med mer destruktiva bilder där Leon till-
sammans med kompisen Elias snattar, stjäl och utveck-
lar sin kontakt med det äldre gänget.

• Varför kan Leon inte stanna kvar helt i det fina och 
glada umgänget? Vad är det som gör att han dras 
mot det som är mer destruktivt?

• Finns det en känsla av att de är barnsliga när de 
cyklar runt? Eller är det precis som det ska vara i 
den åldern?

Vi vet inte mycket om karaktären Elias mer än att han 
gör ärenden åt de äldre killarna. Varför gör han det, 
vad är hans bakgrund? Leon dras med och hjälper 
Elias, men varför gör Leon det? Är lojaliteten så stor 
mot en vän att han värderar det högre än att agera 
rätt? Vad är rätt, vad är fel, anser Leon att han gör rätt?

”Jag tror budskapet är just 
att våga göra rätt val.”

”I filmen vill man få fram verkligheten, och 
visa att små saker kan ha stora konsekvenser. 
Man ska tänka efter noga innan man gör sina 

val, och inte falla för grupptryck.”

”Konsekvenser. Enligt mig så 
tycker jag konsekvenser är det 

allra starkaste budskapet.”
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00:27:23 – 00:28:04 Josef tar kontakt med Leon.

• Varför sätter sig Josef bredvid Leon?

• Vad är det som gör att Leon går med på att göra 
det Josef frågar om?

• Vad skulle hända om Leon sagt nej?

Det Josef gör är att likställa sig med Leon och ger 
honom bekräftelse. Han visar sig vänskaplig och ger 
beröm. Josef visar Leon att han är en i gänget, detta 
bygger upp en stor känsla av förhoppning om till-
hörighet för Leon.

Josef lägger upp det som att han behöver Leon. Att 
Leon faktiskt kan hjälpa Josef. Josef kommer med 
frågan ”jag har en grej i morgon och skulle behöva en 
bra kille, är du på?”. Vad ska Leon säga? Han har precis 
blivit polare med Josef, fått massa beröm och en öl. 
Hur lätt är det att säga nej i den situationen?

00:30:47 – 00:31:35 Inbrottet.

• Leon har flera tillfällen att ångra sig, varför gör han 
inte det?

• Vilken känsla får man när man tittar på inbrottet? 
Vem ”hejar man på”? 

• Vad händer med mannen som blir nedslagen? 

• Vad skulle hänt om Leon åkt fast? Skulle det varit 
bra eller dåligt?

• Hur känns det att få inbrott? Hur ska man reagera i 
den situationen?

De flesta får en obehaglig spänningskänsla under in-
brottet men samtidigt känns det kanske bra att han inte 
åker fast. Att man hoppas att han ska klara sig. Filmen 
handlar ju om Leon så vi hejar på honom, känner en 
lättnad när han inte åker fast. Men varför känner man 
så? Det bästa borde kanske vara att han åkt fast?  

00:31:43 – 00:32:15 Bilen efter inbrottet.

• Förändras synen på Josef när han skriker på Leon?

• Förstår alla vad som händer i tidshoppet?

• Vad har hänt under de åren som gått, ifrån att Leon 
satt i baksätet tills att det är han som kör bilen?

Leon får inget stöd av Josef. Vi förstår att Josef inte 
bryr sig om Leon utan är bara intresserad av vad han 
fick med sig. Det känns kanske som en klassisk filmscen 
men faktum är att det är i många fall så här det går till. 
Yngre killar rekryteras och skickas in i villor, de äldre 
stannar utanför, kommer det någon eller något händer 
sticker de erfarna och den yngre killen åker fast. 

”Jag tycker att det är fruktansvärt elakt att 
låta honom göra skitjobbet och sedan lämna 

honom i sticket på övervåningen.”

”Jag fattar inte varför man går med på att 
göra inbrott för det första och sen att de bara 
sticker utan att säga något bevisar bara hur 

lätt det är att bli huggen i ryggen.”

”Han åkte nästan fast, men det skulle vara 
bättre om han åkt fast för då skulle hans 

föräldrar veta vad han gjorde och de skulle 
kanske ändra någonting så att de som hände 

senare i filmen inte skulle hänt.”

”Hur kommer det sig att vuxna människor 
tar kontakt med ungdomar och sätter dem 
i de här situationerna? Jo, de lägger risken 

på någon annan, händer det något så sticker 
dem och låter de yngre ta skulden.”
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Leon har gått från att vara killen i baksätet till att 
själv rekrytera unga killar och dela ut uppdrag. Han 
har erfarenhet och har fått en högre position i Josefs 
gäng. Precis på samma sätt som Leon har utvecklats så 
har även Josef gjort det, han har gått från att vara en 
smågangster till att vara kriminellt organiserad.

00:41:27 – 00:41:40 ”Jag har en grej i morgon, jag 
messar dig”.

• Varför ifrågasätter aldrig Leon Josef?

• Hur kommer det sig att Linn inte uppmärksammar 
det Josef säger? Eller gör hon det?

Josef fortsätter att ta Leon för givet, men det kanske är 
därför Leon har svårt för att säga nej. Sättet Josef säger 
det på är ingen fråga utan rent konkret vad han kom-
mer att göra och Leon får finna sig i det.

00:40:41 – 00:42:27 Josef ger Leon uppdrag i bilen. 

• Vad tänker Leon under tiden Josef berättar vad han 
ska göra?

• Känner sig Leon bekväm i situationen?

• Litar Leon på Josef?

• Litar Josef på Leon?

Josef visar en alltmer brysk sida gentemot Leon som 
inte riktigt vet hur han ska hantera det. Josef har stort 
förtroende för Leon som ger honom detta uppdrag. 
Något som gick bra eftersom Leon fortsätter med det i 
många år. Till en början ett uppdrag som känns ganska 
litet och oskyldigt men allting växer och blir större. 

Varje liten sak blir större och snart är Leon inblandad i 
något som inte kan ursäktas vare sig rättsligt eller för 
honom själv.

Gränserna suddas ut. Är det så viktigt med Josefs 
bekräftelse att det är värt att göra något olagligt? 
Handlar det om lojalitet eller bekräftelse?

• Vem är Josef? Hur ser hans bakgrund ut?

• Vem är Stella? Hur ser hennes bakgrund ut?

”Jag tycker det är hemskt, att äldre väljer att 
ta “hjälp” av småpojkar. De förstör deras liv 
genom att dra in dom i smeten. Irritation är 

den största känslan jag kände.”
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Relationer, Sex
Vi har alla olika förhållningssätt och relationer till varandra. Vi har alla 
olika relationer till vår kropp och hur vi uttrycker oss sexuellt. Har vi 
rätt att döma andra utifrån deras relationer och intima umgänge?

00:26:45 – 00:26:58 Kajsa och Andor, sex på stranden.

• Varför går Kajsa med Andor? Vad söker hon efter? 

• Hur mår Kajsa?

• Känns situationen igen eller känns den konstig och 
främmande?

• Är Kajsa ett offer eller får hon precis det hon vill?

Andor får med sig Kajsa in i buskarna för att ha sex. 
”Du vill va?” säger Andor. Kajsa svarar självsäkert men 
ser ändå lite tveksam ut. Vad tänker/känner hon egen-
tligen? Vågar hon inte säga nej? Handlar det om att få 
bekräftelse? Vad spelar alkoholen för roll? 

01:14:01 – 01:14:34 Leon och Mira har sex på soffan.

• Vem är drivande? 

• Varför har Leon sex med en tjej han knappt känner?

• Njuter Leon av att ha sex för stunden?

• Njuter Mira av att ha sex för stunden?

• Ses tjejen som lösaktig för att hon har sex med 
någon hon inte känner? Skulle det ändrats något 
om det varit ombytta könsroller?

Leon är distanserad till sina känslor för Linn och lever 
ett destruktivt liv där han inte behöver tänka på annat 
än vad som händer för stunden. 

Spyan är det som brukar få mest fokus men vad säger 
scenen förutom det? Det är knappast känslor inblan-
dade för tjejen, hon har sex bara för att hon vill, för att 
hon har ett begär. Är det ok? Hur hade det sett ut om 
det var ombytta könsroller? Hade det blivit debatt om 
att tjejen varit ett offer som blir påsatt i soffan av en kåt 
kille? Blir det en omvänd debatt nu?

En reaktion vid en testvisning var att en kille tyckte att 
det inte är bra att visa scenen då tjejer kan ta illa upp. 
Vad menar han med det? Handlar det om att det är en 
tjej som är halvnaken? Är det inte så att det är tjejen 
som är drivande och Leon inte har så mycket att säga 
till om? 

Vad är det för skillnad på de båda scenerna? Leon och 
Mira på soffan – Kajsa och Andor på stranden. 

Bråket som uppstår på krogen (00:57:55), vad föran-
leder det? Handlar det om sex, försök till närmande 
eller bara en kille som anser sig ha rätten? Hur reagerar 
killarna/tjejerna? Vad är rätt, vad är fel?
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Leon & Linn
Vad har Leon och Linn för relation, vad är det de ser hos varandra 
som gör att de fortfarande är tillsammans även när de kommer 
upp i dryga tjugoårsåldern?

00:33:38 Leon tar en daim på ICA. Den snabba hän-
delsen ger oss också ledtrådar till vad som hänt under 
åren vi inte har följt Leon. Han visar inga som helst 
tecken på att han har någon eftertanke när han tar 
daimen, det går på rutin, det har blivit en vana.

00:34:19 Leon hälsar på Linn på 
jobbet och ger henne ett hals-
band. En fin scen om det inte 
skulle ha varit ett stulet halsband. 
Skulle Linn blivit lika glad om hon 
visste det?

00:38:32 Leon tar droger på 
toaletten och undanhåller det för 
Linn. Hur länge har det pågått? 

00:40:14 Linn ser Leon sälja 
droger till Amir på krogen. Hon 
är inte helt nöjd med det men är 
inte heller helt överraskad. Leon 
kan lätt prata bort det genom att 
hänvisa till Linns egen inställning. 
”Prova är en sak, fortsätta är en 
annan”. Vad säger denna scen 
om deras förhållande?

00:46:24 Linn säger godtroget 
att Leon är på toaletten, vilket 
han också är men inte för att 
uträtta sina naturliga behov utan 
för att undanhålla andra behov.    
Är Leon beroende?

Vi får se hur Leon lever ett dubbelliv. Ett liv där han har 
en fin tillvaro med egen lägenhet, jobb och flickvän 
och ett annat där han lever på nätterna, deltar i gäng-
rekrytering, stjäl och använder droger. Det är stora 
kontraster. Varför kan Leon inte nöja sig med det fina 
livet med Linn? Varför är han så noga med att dölja allt 
för Linn? 

00:52:09 Leon och Linn går på 
stranden efter att de blivit miss-
handlade. På något sätt är det 
som att Linn förstår och nästan 
alltid på något sätt vetat vad Leon 
håller på med och förlåter honom 
för det. 

• Vad symboliserar överlämnandet av ringen, att 
Leon ger den till Linn?

Leon ger ringen till Linn som ett löfte att sluta med allt 
destruktivt. En symbolik i ringen är att när den byter 
ägare så går det illa för Linn. När Leon hade den var 
hans utveckling destruktiv. När Linn hade den ledde 
det till hennes död. Ringen sym-
boliserar ondskan.

00:59:27 Linn frågar Leon om 
han vill ha barn med henne. Vad 
berättar denna scen om deras 
förhållande?

01:05:59 Efter Linns död försöker 
Leon i förtvivlan att slänga ringen 
i havet, men han förmår inte att 
släppa den. Hur tolkas detta?

01:26:06 – 01:26:26 Unga Leon och Linn på stranden. 

• Hur uppfattas scenen, när Leon ser sig själv?

• Vad menar Linn med det hon säger? ”Det var jag 
som fångade dig”.

Leon försvinner bort i tankarna och minns hur det var 
i tonåren när allt var problemfritt. Scenen på stranden 
där Leon ser sig själv i tidigare ålder visar en verklighet 
som fortfarande kunde ha varit verklighet och han gjort 
rätt val. Hur kunde det gå så illa? Han hade allt det fina 
och nu har han hamnat i en situation han inte klarar 
av att behärska. Leon säger när han får tag på Linn 
att ”jag fångade dig”. Linn svarar ”Det var jag som 
fångade dig”. Det var Linn som introducerade Leon för 
Josefs gäng, det var Linn som ville prova alla nya saker 
som Leon blev fast i, fångad.
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Leon & Hanna
Leon och Hanna har funnits i varandras liv under många år. Efter Linns 
död växer de närmare varandra, förenade av delade erfarenheter och 
ett behov av att finna förståelse och trygghet. 

00:39:11 Leon drar hårdhänt bort killen som pratar 
med Hanna vid baren. Varför blir han så arg? Är det på 
grund av att han är påverkad? 

Vad säger händelsen om Leon och Hannas relation? 
Vad har de för känslor för varandra vid detta tillfälle?

Leon har känt Hanna lika länge som han varit ihop med 
Linn. De har närmast en syskonrelation och betyder 
mycket för varandra, men de har inga känslor av åtrå 
gentemot varandra.

01:12:01 – 01:12:35 Leon och Hanna pratar efter Linns 
död. 

• Hur uppfattas Leon, varför beter han sig som han 
gör mot Hanna?

• Hanna säger ”Jag älskar henne precis lika mycket 
som du, försök inte ta det ifrån mig”. Vad menar 
hon med det?

Sorgebearbetning ser ut på olika sätt för alla människor. 
I Leons fall isolerar han sig och beskyller sig själv för 
det som har hänt. Han tillåter ingen annan att försöka 
förstå hur han känner sig.

Leon har ingen förståelse för hur övriga i Linns närhet 
har påverkats av händelsen och sätter sina egna känslor 
över alla andras. Hur känns det för Hanna? Varför har 
Leon svårt att förstå hennes känslor?

01:16:11 – 01:17:47 Hanna besöker Leon i fängelset. 

Hur känner Hanna inför att träffa Leon?
Beskriv deras möte, vilka känslor finns i rummet?
Hur länge har Leon suttit i fängelset vid denna tid-
punkt?

Detta tillfälle är inte alltför långt ifrån att Leon blir fri-
släppt så han har suttit i fängelset i minst fem år. Vilket 
också kan förmodas genom det Hanna berättar om. 

Det känns redan från början att det är en spänning 
mellan dem som inte har funnits där tidigare. Vad de 
känner kan närmast förklaras genom att referera till 
scenens avslutning i manuset: Hanna tittar på Leon 
och lägger sin hand över hans. Bekräftande leenden 
samtidigt som de håller tillbaka tankar framkallade av 
känslor de inte fullt förstår.

01:33:18 Leon och Hanna har blivit föräldrar.

En vanlig reaktion som kan komma upp är att det känns 
konstigt att Leon blir tillsammans med Hanna, sin döda 
flickväns syster. Att komma ihåg är att Leon har suttit i 
fängelse i cirka 6 år och sonen är 3-4 år. Det är drygt 9 
år sedan Linn dog. Leon och Hanna har funnits i varan-
dras liv under många år. Både Leon och Hanna har mist 
en person som stått dem väldigt nära. De har båda gått 
igenom samma sak fast på olika sätt. 
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Kajsa & Albin

Kajsa fortsätter hänga med Andor som vid en fest en-
kelt övertalar henne till sex på stranden. Andor var bara 
ute efter en sak och tappar intresset efter det, Kajsa ser 
hur han hänger med andra tjejer. Det sista vi ser av Kaj-
sa och Albin är att de står tillsammans på en fest och 
pratar med varandra igen. Det finns en hel del uppslag 
att diskutera utifrån deras förhållande och agerande. 

• Vem är Kajsa?

• Varför gjorde hon slut med Albin?

• Vem är Albin?

• Hur mycket påverkar Kajsas kompis Sally henne till 
sitt sätt att vara?

• Varför vill Kajsa och de övriga tjejerna hänga med 
de äldre killarna?

• Vem är Andor? Känns hans karaktär igen?

• Varför åker de äldre killarna runt skolan?

Kajsa är ledaren i tjejgänget. Hon är tuff och självsäker 
som säger vad hon tycker och gör det hon vill. Det är i 
alla fall det intrycket vi får av henne. Men är det verkli-
gen så eller är det bara en fasad? Vad är det egentligen 
som får henne att börja strula med Andor några timmar 
efter att hon har gjort slut med Albin? Handlar det om 
bekräftelse och i så fall varför? Är hon inte så självsäker 
som hon utger sig att vara? 

Albin är mer eller mindre ledaren i killgänget. Albin tar 
sin relation med Kajsa seriöst. Jacob retar ofta Albin 
och vill veta vad han och Kajsa har för sig intimt, men 

”Jag tycker Kajsa gjorde fel när hon 
gjorde slut med sin pojkvän, hon över-
reagerade rätt så mycket. Jag tycker 

också att hon skulle ha väntat tills 
dagen efter tills hon inte var påverkad 

av alkoholen längre.”

Kajsa och Albin är tillsammans men efter ett mindre gräl på en strand-
fest gör Kajsa slut med Albin. Samma kväll strular Kajsa med en annan 
kille, Andor. Albin som fortfarande tycker om Kajsa, får reda på det och 
blir besviken över hur snabbt Kajsa gått vidare till en annan kille. 

Albin säger inget. Dels för att det är hans ensak men 
också Kajsas, kanske vill han skydda hennes integritet?

Jacob försöker få Albin att ”ge igen” på Kajsa men i 
det läget försöker Albin på något sätt försvara Kajsa. 
Han visar att han bryr sig om henne och inte vill göra 
henne illa. Albin gör också ett försök till att prata med 
Kajsa och försöker få henne att tänka sig för då han 
menar att Andor bara vill en sak, vilket han har rätt i. 
Varför lyssnar inte Kajsa på honom?
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“Nej”
Vad betyder ett nej? Är det så att vi missbrukar ordet så att det tappar 
kraft? Att vi säger nej när vi menar ”kanske” eller ”helst inte” och att 
vi lär oss att det går att övertala. Leon säger “nej” vid två tillfällen i 
filmen, men det respekteras inte. Är det så svårt att respektera varan-
dras val? Ett “nej” är ett nej, varför betyder det inget ibland? 

00:41:01 – 00:41:24 Leon och Linn erbjuds piller för 
första gången.

• Gör Linn rätt i att prova?

• Gör Leon fel när han säger nej första gången?

• Vart går gränsen för att prova något? Finns det en 
gräns eller ska det vara nolltolerans?

• Varför vill Josef att de ska ta piller, det kostar ju 
pengar för honom?

• Varför har Josef fest med yngre tjejer och killar 
hemma hos honom? Är det vanligt?

Linn är en karaktär full av energi och livslust, en person 
som vill testa nya saker. Men Linn är också en stark 
karaktär som klarar av att prova och sedan säga nej. 
Leon däremot klarar inte att prova något och sedan 
säga nej nästa gång han blir erbjuden.

En vanlig reaktion bland de som tittar på filmen är att 
de tycker att det är Leons fel att han hamnar snett. Men 
egentligen kanske Linn har en del i det också? Vad 
säger Leon när han erbjuds piller första gången? Vad 
säger Linn?

Josef har fest för ungdomar och bjuder på sprit/
öl och i vissa fall andra droger. Han ställer in sig hos 
ungdomarna för att de ska tycka att han är schysst, att 
de lär känna honom så att han får så många allierade 
som möjligt. När de 
sedan har fått mycket 
av honom hamnar de 
i skuld och kan inte 
säga nej när han ber 
dem om saker. 

Elias är den karaktär 
som verkligen hamnat i skuld hos Josef. Han blir ofta 
påhoppad för att han inte fixar tillräckligt tillbaka, vilket 
Leon börjar hjälpa honom med.

”Varför vågade inte Leon 
säga nej? Var det verkligen 

värt det?”

01:18:05 – 01:19:35 Leon och Stella på krogen.

• Hur kommer det sig att Leon så tydligt bestämt sig 
för att säga nej?

• Skulle han svarat annorlunda om han inte fått syn 
på Hanna?

• Varför går Leon med på att sätta sig med Stella?

• Hur känns det när de inte tolererar att Leon säger 
nej?

Leon börjar sakta vända sitt liv till det bättre. Amirs 
död väckte honom ur ångesten han hade efter Linns 
bortgång. När Stella och hennes torpeder konfronterar 
Leon på krogen så ställs han inför nya val. Han kan välja 
att återgå till det liv han hade med gänget eller försöka 
bli kvitt från allt. När han får syn på Hanna får han lite 
extra kraft. 

Ett dåligt umgänge är svårare att komma ifrån än ett 
drogberoende har ungdomar sagt under samtal i 
manusprocessen. Beroendet går att få bort med hårt 
arbete men det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor i 
en dålig umgängeskrets.

Leon väljer att stå upp för sig själv och säger nej. Men 
det är ett svar som inte respekteras och nu har det 
gått så långt att det straffar sig. Det är viktigt att säga 
nej tidigt innan konsekvenserna blir för stora. ”Det är 
viktigt att göra rätt drag tidigt för att slippa hamna i 
sådana här svårlösta situationer” som Johannes säger 
under schackspelet. 

”Det är otroligt viktigt att våga säga 
nej, och inte vara som alla andra om 

man vet att det är fel.”
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Den rättsliga påföljden
Leon blir dömd till åtta års fängelse för dråp i två fall. Det innebär att 
han varit på anstalt i 5-6 år när han i slutet av filmen blir frisläppt. 

Det kan uppkomma frågor i stil med: Varför var det 
med att han blev dömd till fängelse, är det för att visa 
vilket knäppt samhälle vi lever i? Samhället beskylls, 
systemet beskylls. Sverige är en rättsstat och varje 
rättegång handlar om att behandla ärendet objektivt 
utifrån fastställd bevisning. 

Ett sätt att bemöta detta på är att starta en diskussion 
kring om det är okej att döda i självförsvar, eller för att 
skydda en kompis/familjemedlem?

Skulle det varit bättre för Leon om han inte blivit 
dömd? Vad hade hänt då? Eller har kriminalvården 
gjort precis det den är till för? Stötta, vårda och hjälpa 
dem som är dömda för ett brott tillbaka så att de kan 
fungera i samhället igen efter att de blivit frisläppta.

Är det för att det finns en relation till Leon som straffet 
kan tyckas vara orättvist? Hur skulle det vara att se på 

”Den scenen som satte sig starkast hos mig var på krogen då Leon försökte säga 
nej till knarklangarna, men att det inte gick. Leon hade verkligen satt sig fast i den 
härvan, även om han verkligen ville sluta och var besluten om det så hade det gått 

så långt att han inte kunde ändra på det.”

det objektivt som en tingsrätt gör?

Hävdandet av nödvärn skulle i detta fall varit starkt. 
Tycker vi att tingsrätten fattat fel beslut? Tycker Leon 
det eller godtar han deras beslut? Leon har, precis som 
vi, hela bakgrunden till varför han sitter där.

Chefsdomaren vid Halmstads Tingsrätt var behjälplig 
under projektet och har skrivit det domslut som är med 
i filmen. 
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Leons domslut
I förutsättningarna har angetts att Leon vid brottstillfället var 20-22 år. Med hänsyn till 
att det vid bestämmande av påföljd går en gräns vid 21 år har det utgåtts från att Leon 
vid brottstillfället var 20 år gammal, (han kan i och för sig ha fyllt 21 år vid domstillfäl-
let). I förutsättningar ingår också att Leon vid gripandet använt visst våld mot poliserna. 
Detta är sannolikt att bedöma som våldsamt motstånd. Eftersom detta brott är mycket 
lindrigare än dödsskjutningarna är det inte troligt att en åklagare skulle ha väckt åtal 
också i denna del, därför nämns det inte något om detta i domen. 

Domslut Kort avkunnande av dom, som läses av domaren.

Efter det att huvudförhandlingen nu avslutats och 
rätten haft enskild överläggning avkunnar tingsrätten 
följande dom. Domen är enhällig.

1. Tingsrätten dömer Leon för dråp i två fall.

2. Påföljden (straffet) bestäms till fängelse i åtta år.

3. Leon ska stanna kvar i häkte i avbidan på att 
domen kan verkställas.

4. Den offentlige försvararen tillerkänns begärd 
ersättning för försvaret av Leon. Denna kostnad ska 
stanna på staten.

Skäl
Den fullständiga motiveringen till tingsrättens bedöm-
ning kommer att framgå av tingsrättens skrivna dom, 
som kommer att expedieras om senast en vecka.

Jag kommer dock kortfattat att redovisa hur tingsrätten 
har resonerat och kommit fram till sitt domslut.

Vad gäller gärningarna är det genom Leons egna upp-
gifter i förening med bevisningen i övrigt styrkt, eller 
ställt utom rimligt tvivel, att Leon gjort sig skyldig till 
de åtalade gärningarna. Tingsrätten delar åklagarens 
uppfattning att gärningarna ska bedömas som dråp.

Från Leons försvarares sida har gjorts gällande att Leon 
ska gå fri från ansvar eftersom han handlat i nödvärn. 
Leon har i och för sig enligt reglerna om nödvärn haft 
rätt att ingripa, även med våld, för att försöka hjälpa 
och skydda den äldre mannen. Det finns dock en gräns 

för hur långt man får gå enligt bestämmelserna om 
nödvärn – i lagtexten står att handlingen inte får vara 
”uppenbart oförsvarlig”. Genom att avlossa skott med 
ett livsfarligt skjutvapen mot de båda angriparna anser 
tingsrätten att Leon gått längre än vad nödvärnsrätten 
tillåter. Leon kan därför inte gå fri från ansvar.

Vad gäller påföljden (eller straffet) konstaterar tings-
rätten att det för dråp är stadgat fängelse i lägst sex 
och högst tio år. Redan detta höga straffvärde gör 
att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma 
ifråga. När det gäller längden av ett fängelsestraff var 
Leon under 21 år när brotten begicks, vilket innebär att 
han ska ha ett något lägre straff än en fullt straffmyndig 
person. Även om Leon överträtt gränsen för nödvärn 
ska tingsrätten som en förmildrande omständighet ta 
hänsyn till den situation som han befann sig i vid brotts-
tillfället. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att 
fängelsestraffets längd ska bestämmas till åtta år.
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Leon & Johannes
Johannes har en viktig roll i Leons liv, frågor kommer upp om det är en morfar 
eller farfar men det stämmer inte riktigt. Dels för att Leon benämner honom 
vid namn, ”jag var hos Johannes”, när han kommer hem. Det känns mer som en 
granne, en mentor, en vän som Leon trivs med och tillbringar mycket tid med. 

00:35:05 – 00:36:52 Kyrkogården.

Leon och Johannes relation känns naturlig och som 
om den blivit ännu starkare med åren. De känner och 
förstår sig på varandra väl.

Leon pratar om den ansvarskänsla han kände som barn 
gentemot sina föräldrar. Är det en bra sak eller tvingar 
det barnet till att bli vuxet tidigare?

• Johannes pratar om misstag, vilka misstag är ok att 
göra?

• Hur ska man göra om man har gjort ett misstag?

• Vad säger scenen om Leons föräldrar?

• Vad har Johannes gjort för misstag?

• Var får Johannes sin kraft från, sin inspiration till att 
leva och dela med sig så mycket som han gör?

”Det som Johannes sa i filmen är 
väldigt bra att komma ihåg och ta vara 

på de orden, för de kan man ju ha 
nytta av i framtiden.”

”Jag har en ”Johannes” som bor granne 
med mig. Mamma har sagt till mig att om 
något händer så skulle jag gå till honom så 

skulle han hjälpa mig.”

01:06:33 – 01:07:53 Leon och Johannes bråkar.

• Hur mår Johannes?

• Vad har Johannes för erfarenhet av döden, sorgen?

• Hur känns det att se när de bråkar?

• Vad tänker Johannes när Leon springer iväg?

Leon använder droger för att dämpa ångesten. Han 
stöter ifrån sig alla och sätter sina känslor högst. Trots 
den smärta Johannes måste känna står han upp och 
försöker hjälpa Leon.

• Vem är Johannes?

• Känns Leons och Johannes vänskap äkta eller 
känns det konstigt då det är så många år mellan 
dem?

• Har du en Johannes? Har du någon äldre att anför-
tro dig till och prata med? 
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Schackscenerna
Alla ställs vi varje dag inför val, några mindre och några större och 
även om vi väljer att avstå från att göra aktiva val så gör vi ändå det 
genom vår tystnad. Johannes använder schackspelet som en metafor 
till livet för att förklara livets val och dess konsekvenser.

• Vem är den svarta respektive vita kungen? 

• Vilka andra karaktärer i filmen kan paras ihop med 
schackpjäser i relation till dess egenskaper?

00:08:30 – 00:09:19 Första schackscenen.

Precis som du och dina vänner är bra på olika saker, så 
har varje pjäs sina speciella egenskaper. Ensam är du 
bra på några saker men tillsammans så kan ni göra så 
otroligt mycket mer.

För att vinna och för att komma dit du vill så måste du 
se helheten och förstå följderna av varje drag du gör.

Ibland är det svårt. Men fastna inte i problemen utan 
försök att se längre.

Det Johannes gör i den här scenen är att prata ytligt 
om val och konsekvenser. Han pratar om vikten av 
samarbete och samspel för att klara av uppgifter och 
lösa problem. 

Johannes ord kan analyseras och tolkas på olika sätt. 
En arbetsuppgift kan vara att plocka ut mening för 
mening och skriva om. Vad är det Johannes menar med 
det han säger?

Exempel: ”Ensam är du kanske bra på några saker, men 
tillsammans kan ni göra så otroligt mycket mer.” – Alla 
har vi möjligheten till att påverka och göra skillnad. 
Ensam kan vi kanske göra en sak men om alla hjälps åt 
och gör var sin liten sak så kan det bidra till en enorm 
förändring. Detta kan diskuteras vidare och användas 
av för att komma in på andra samhällsdebatter etc. 

00:50:23 – 00:52:02 Andra schackscenen.

Nu är jag ju där igen, hur jag än försöker så blir det 
alltid fel. Jag förlorar ju jämt. – Leon

Det är genom att förlora som du lär dig att vinna och 
göra så få misstag som möjligt. Varje drag är som 
ett val i livet, gör du fel så är det inte alltid det går 
att rätta till. Varje drag, varje val, påverkar allt som är 
omkring dig. Ibland går det inte att gå tillbaka, du 
kan inte ångra dig. Ibland blir du låst, du kan inte röra 
dig varken framåt eller bakåt, eller göra som du vill. 
Hela tiden drabbas vi av motgångar men allt omkring 
stannar ju inte bara för att du inte vet vad du ska göra. 
Lyssna gärna på goda råd men låt inte andra välja åt 
dig. – Johannes

Jag har ju inte så mycket kvar att välja på. – Leon

Därför är det viktigt att man gör rätt drag tidigt så man 
slipper hamna i sådana här svårlösta situationer. 
– Johannes

Men om det blir fel, om det går illa? – Leon

Då reser du dig igen, och lär av dina misstag. 
– Johannes

Det låter så lätt. – Leon

Ibland är det lätt, ibland är det fan så svårt. – Johannes

”När jag tänker på filmens namn “Svart kung” så tänker jag på alla scener som 
handlade om när de spelade schack. För jag tycker att allt Johannes sa om 

schackspelet var väldigt lärorikt om framtiden i livet.”
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01:10:39 – 01:11:37 Tredje schackscenen.

Jag saknar min drottning. – Leon

Du får se till att skydda henne bättre. Valen du gör idag 
kommer att få konsekvenser i morgon. – Johannes

Vad betyder det? – Leon

Det betyder att det drag du gör nu, kommer att få 
logiska följder längre fram i spelet. – Johannes

Förlåt, jag... Men ingenting blir som jag vill. – Leon

Ingen fara, det är bara ett spel. Tyvärr är livet inte lika 
lätt att ställa i ordning alla gånger. – Johannes

”Jag tycker att budskapet nådde fram väldigt bra. Jag tyckte mycket om 
de små klippen när Johannes förklarade för Leon om hur schack är lite 

samma som livet. Det var en väldigt rolig och bra jämförelse.”

01:31:09 – 01:32:19 Sista schackscenen.

Varför är jag alltid svart? Du får ju alltid börja. – Leon

Det är för att ibland är det svårare att ta beslut när man 
följer efter. Jag vill bara att du ska lära dig att gå dina 
egna vägar och inte tänka så mycket på vad jag gör. 
Det är när du bryter mönstret och inte bara följer mina 
drag som du kan börja se helheten. – Johannes

Jag tror jag ser den nu. – Leon

Va? Verkligen? – Johannes

• Vad betyder det att Leon vinner över Johannes om 
vi fortsätter att jämföra schacket med livet?

• Vad känner Johannes när han förlorar mot Leon?
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Dimensioner
Hur slutar filmen? Vill vi tankemässigt ställa till 
det ytterligare kan vi fundera som följande.

Leon i tonåren, Leon dryga tjugo och Johannes kan 
vara samma person, i olika dimensioner, som har kom-
mit olika långt i livet. 

Leon tar den vita kungen med sig från cellen, kom-
mer till insikt. Han har lärt sig av sina misstag som han 
sedan som gammal man försöker lära den unga Leon 
genom schackspelet. Något som också bilden på Jo-
hannes 00:52:28 berättar om. Vad tänker Johannes på, 
vilka misstag har han gjort. På kyrkogården, 00:35:37, 
vem har Johannes förlorat, hur ser hans historia ut?

Slutet kan tolkas som att cirkeln är bruten, den yngste 
har lärt sig att behärska schackspelet, behärska livet 
och kommer således göra rätt val. 

Det är första gången som Leon vinner över Johannes. 
Leon har lärt sig att se helheten. Han har lärt sig 
att förstå konsekvenserna av sina val och se dem i 
ett längre perspektiv. Det kan betyda att Leon inte 
kommer att göra de val som får honom att hamna i den 
vuxna destruktiva verklighet som vi sett. Filmen får sluta 
där Leon och Linn sitter på klipporna och tittar ut över 
havet, deras framtid är oskriven.

”Jag tror att Johannes har varit med om samma 
sak och att han försöker säga det till Leon genom 

schacket, att han inte ska ta de stegen fel som 
Johannes själv har gjort.”

I slutet faller den vita kungen. Precis som det kan tolkas 
positivt, att Johannes lyckats lära Leon, kan vi vända 
på det och se det som att den svarta kungen vunnit. 
Att den vita kungen, Johannes, är sårad och kommer 
hädanefter att vara i underläge. Vilket förklarar varför 
Johannes inte lyckas hjälpa Leon undan all ondska. Att 
Johannes själv gör otillräckliga val genom att hålla fast 
vid Leon vilket leder till det slutgiltiga fallet, den blodi-
ga vita kungen.

Fast den första tolkningen är givetvis att föredra.
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Fortsatt arbete
Oavsett om filmen tas emot positivt eller negativt påverkar den 
och sätter igång många tankar. Skapar den känslomässigt djup 
och förståelse är det lätt att fortsätta med givande samtal även 
i stora grupper, men om den upplevs dålig är det svårt att få 
igång en seriös diskussion.

Är det scener som känns totalt orealistiska, skriv om 
dem. Spela in egna kortfilmer/scener och ge uttryck 
åt egna känslor och åsikter. Beskriv vad det är som 
upplevs så fel, hur skulle det varit istället?

Gruppdiskussioner, grupparbete
Ämnen som kan vara underlag till diskussion eller ett 
större arbete som redovisas skriftligt eller med en 
presentation.

Det är aldrig lätt att gå emot traditioner, normer eller 
förväntningar som finns bland familj och vänner. Beskriv 
vad det kan finnas för konflikter inom familjer och hur 
det hanteras. Vilka sociala koder finns i filmen som 
Leon följer/inte följer?

Det är först när polisen ingriper som en omvälvande 
förändring sker; familj, flickvän, vänner, grannar, 
skolpersonal, arbetskollegor såg inte. Vad har var 
och en för ansvar? En vanlig reaktion är att polisen 
alltid kommer för sent. Gör ett fördjupat arbete kring 
polisens arbete. Bjud in polisen för att informera.

Skolan spelar en viktig roll i de flesta ungdomars 
identitetsskapande. Klasskompisar, lärare och annan 
personal utgör förebilder. Skolan är en plats där många 
ungdomar spenderar mycket tid, skolan blir en del av 
livet där alla som är där har ett ansvar att se varandra. 
Gör en handlingsplan över hur skolan som organisation 
ska hantera problematik som filmen visar.

Diskutera vilka frågor ni skulle vilja ställa till Leon (eller 
annan karaktär). Låt grupperna svara på varandras 
frågor, resonera kring hur Leon skulle ha svarat. 

Prata om händelserna i filmen som om de sker på 
riktigt. Vad händer om någon känner igen sig i en 
destruktiv karaktär, hur ska hen agera, hur ska alla 
som finns runtomkring agera? Vad ska man göra om 
man stöter på eller dras med i ett liknande gäng? Det 
kanske är så att någon/några redan är inne i ett gäng, 
en skuldsituation, som de egentligen inte vill vara i. Hur 
gör man för att komma ut? Vem ska man prata med?

Att bara ha som argument att droger inte är bra för att 
du kan dö är många gånger inte tillräckligt. Döden är 
inte greppbar, det är vad som händer på vägen dit som 
måste beskrivas. Gör ett fördjupat arbete kring olika 
droger och dess inverkan fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, 
socialt etc. 

”Vi vill att man ska vara mer tydlig 
med vad droger kan göra mot 

kroppen, de flesta förstår inte hur 
mycket man skadar sig själv och 

andra i omgivningen.”

Alltför ofta är bilden att en rättegång i Sverige går till 
på liknande sätt som i amerikanska filmer. Besök en 
tingsrätt och lyssna på en rättegång. 

Fängelse, vad innebär det för Leon. Straff, tid för 
reflektion, komma till insikt, bli skyddad? Vad går Leon 
igenom under tiden på anstalt? Vad är ångest?

Filmproduktion

Finns det intresse att fördjupa sig i själva produktionen 
finns det bakomfilmer att ta del av. Även föreläsningar 
om filmproduktion och metoden som använts kan 
bokas in med iFocus och Ronnie Brolin. 070-533 98 10, 
ronnie.brolin@ifocus.nu

Länkar

Systembolaget – Alkohol och ungdomar
http://www.systembolaget.se/Alkohol-och-halsa/Ungdomar/

Drugsmart – Fakta om droger
http://www.drugsmart.com

Ungdomsmottagning på nätet
http://www.umo.se

Barn- och elevombudet
http://www.skolinspektionen.se/sv/BEO/

Barnombudsmannen
http://www.barnombudsmannen.se

Barnperspektivet, BRIS för vuxna
http://www.barnperspektivet.se

Diskrimineringsombudsmannen
http://www.do.se

Metodbanken, värderingsövningar
http://www.metodbanken.se/category/varderingsovningar/

Polisen
http://polisen.se

Kriminalvården
http://www.kriminalvarden.se
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Frågeställningar

• Kunde det som hände Leon stoppats tidigare? 
Hur? 

• Varför hamnar Leon fel? Han har ju alla 
förutsättningar för att det inte ska gå snett, eller?

• Har Leon bra självförtroende? Har han bra 
självkänsla?

• Har Leon bra vänner? Är det viktigt att ha vänner?

• Vad kan göras för att hjälpa sina vänner om de 
hamnar fel?

• Vad kan vi göra för att ta hand om och skydda 
varandra?

Föräldrar
• Vad kunde föräldrarna gjort? 

• Var föräldrarna för oansvariga? 

• Varför märkte inte föräldrarna att Leon       
hamnade fel? 

• Hur hade föräldrarna kunnat få stopp på          
Leons destruktiva utveckling? 

Skola
• Vad kunde skolan gjort? 

• Var skolan för oansvarig? 

• Varför märkte inte skolan att Leon hamnade fel? 

• Hur hade skolan kunnat få stopp på Leons 
destruktiva utveckling? 

Grupptryck, kriminalitet
• Kunde Leon stått emot bättre gentemot gänget? 

Hur?

• Varför började Leon umgås med de äldre killarna?

• Hur uppfattas snatteriet, är det ett allvarligt brott?

• Hur ska man göra för att vända på grupptrycket? 

En uppradning av frågor som framkommit under testvisningar 
och diskussioner. Några är liknande de som finns tidigare under 
respektive rubrik men förhoppningsvis är denna sida till hjälp när 
det snabbt behövs slängas ut frågor till gruppen.

Fest
• Var brukar festerna vara, hemma, ute på stan?

• Förekommer det mycket alkohol på fester?

• Måste det finnas alkohol på en fest för att det ska 
vara kul?

Droger
• Är det ok att röka/att andra röker?

• Är det ok att dricka alkohol innan man är 18 år?

• Hur ska man göra för att ta sig ut om man börjat 
med droger?

• Varför är det så lätt att få tag på droger? Vad ska 
göras åt det?

• Om man slutar köpa droger så finns det inga skäl 
till att sälja… Varför är det inte så lätt?

• Känns det avskräckande med droger eller blir det 
mer intressant efter att ha tittat på filmen?

• Vad är det för droger som finns att få tag på i er 
närhet? Hur känns det?

• Om alla vet att droger är farligt, varför är det så 
många som testar?

Våld
• Hur uppfattas våldet i filmen?

• Upplevs vårt samhälle som våldsamt?

• Vems ansvar är det att våldet ska minska?

Trygghet
• Vad är/betyder trygghet?

• Känner du dig trygg hemma?

• Känner du dig trygg i skolan?

• Var är du trygg/otrygg?

”Det är viktigt att diskutera 
i grupp. För att höra andras 

åsikter och sedan diskutera.”
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Rekommenderad från åk 7
Att arbeta med filmen och handledningsmaterialet rekommenderas från 
årskurs sju. Viss kritik har framkommit från framförallt föräldrar som tyck-
er att eleverna då är för unga för en så våldsam film. Givetvis skiljer det 
sig mellan individer men åldern är inte det mest avgörande huruvida elev-
erna tar till sig filmen. Oavsett om det är elever i årskurs sju eller i årskurs 
nio så kommer det vara individer i varje klass som blir starkt berörda.

Frågan har ställts till elever i årskurs sju under ett flertal 
testvisningar som genomförts, om de tycker att ung-
domar i deras ålder är för unga för att se Svart kung. 
Ingen av det dryga hundratalet har tyckt så. Snarare har 
de svarat att de genom filmen fått svar på frågor vuxna 
inte vill prata om.

Reflektioner skrivna av elever i årskurs sju:

“Alla borde se den från 6:an. Man ska ta åt sig. Man 
lär sig mycket, till exempel inte testa droger, inte röka, 
dricka eller nått det är inte bra. Man ska lära sig det 
tidigt, så som Johannes sa “det som händer nu påverk-
ar längre fram”.”

“Vi är inte så små, vi förstår budskapet med det. Det 
påverkar lite som t.ex. det Johannes sa, det tar man ju 
lärdom av och är lite försiktigare och tar inte så stora 
risker då.”

“Det är bra att visa den i 7:an. Det kan vara bra att 
se en sån här film så man vet vad som verkligen kan 

hända. Jag tror att alla som går i sjuan har sett filmer 
med mer våld och kriminalitet i.”

“Man borde se den för man kan lära sig något på den 
och det finns våldsammare filmer än den här som 7or 
tittar på. Våldet känns som det kan hända i verkligheten 
jämfört med andra filmer.”



Filmhandledning SVART KUNG - Copyright iFocus Sweden AB - www.svartkung.se - www.ifocus.nu 32

www.svartkung.se

Arbeta mer med film
Ungdomar använder sig i stor utsträckning av media för att 
skapa mening och sammanhang i sin tillvaro. Film är en neutral 
mötesplats som förenar ungdomar med olika intressen. 

Ronnie Brolin har i samarbete med skolor, kommuner, 
företag och studieförbund genomfört ett flertal projekt 
där syftet är att göra ungdomars röster hörda och 
ge dem kunskap om hur de kan påverka sin egen 
livssituation. 

Att göra en film är inte målet utan ett verktyg som 
används för att nå målet. Det är ungdomarnas tankar 
och idéer som formar handlingen. Det är med film som 
verktyg vi får dem engagerade.

Ni är välkomna att höra av er om det finns intresse 
av metoden och att genomföra liknande projekt i ert 
närområde.

Varför film

När man ser en bra film glöms det ofta bort att det 
är en film för att man engagerar sig i hur det ska gå 
för karaktärerna. Att se en film skapar en gemensam 
nämnare hos alla som sett den. Genom att diskutera 
en berättelse alla tagit del av kan den få en större 
innebörd för hela gruppen.

Genom att utgå från ungdomars berättelser och 
producera filmer som berör deras vardag skapar vi 
utbildningsmaterial där unga kan reflektera över sin 
och andras tillvaro. I det egna reflekterandet kan 
ungdomarnas egen verklighet bearbetas så att de 
uppnår en större förståelse och kan gå vidare i sin 
utveckling.

Många unga har upplevelser och tankar som de tror sig 
vara ensamma om att känna eller ha upplevt. Många 
känner sig ensamma och har ingen att tala med. För 
dem kan en film vara en neutral utgångspunkt som 
gör att de kan lämna det egna jaget och hantera 
frågeställningarna utifrån ett mer neutralt perspektiv. 
Upplevelsen av att andra har varit med om samma eller 
liknande händelser kan göra att de känner igen sig och 
därmed inser att de inte är ensamma om problemet.

En film som bearbetar aktuella värdegrundsfrågor är till 
stor nytta och hjälper många ungdomar att må bättre. 
Även om den primära målgruppen är ungdomar så är 
budskapen ofta lika viktiga för föräldrar och vuxna.

För mer information

Ronnie Brolin 070-533 98 10 ronnie.brolin@ifocus.nu



Vi förmedlar budskap och skapar 
upplevelser med film som verktyg

Eleverna reser genom tid och rum med teknikens hjälp. Placera dem 
i världens huvudstäder, Afrikas savanner eller historiska händelser. På 
ett högst delaktigt och lustfyllt sätt kan eleverna diskutera och inhämta 
kunskap om var de är och vad som händer runt omkring dem. 

Varför är duken grön? När, hur och vad används Green screen till?
Vi börjar med att ge grundläggande kunskaper i hur tekniken, som kallas 
för Chroma Key, fungerar och vad den används till inom film och TV. 
Den korta teorin blandas med praktiska övningar som brukar bjuda på 
många skratt. 

Era förberedelser är minimala. Efter bokning har vi ett telefonsamtal där 
vi går igenom upplägg och möjligheter efter era önskemål.

På plats hos er tar det en dryg timma att sätta upp utrustningen, efter 
det är vi redo att ta emot elevgrupper. Vi rekommenderar att grupperna 
inte överskrider 25 personer. Ett normalstort klassrum duger gott som 
lämplig lokal.

Kostnad
Halvdag – 7 500 kr. (1-2 grupper).
Heldag – 9 500 kr. (2-4 grupper).

Milersättning och researvode tillkommer. 
Priserna är exklusive moms. 

Kostnaden gäller en helhetslösning som innehåller professionell teknik 
och personal med erfarenhet av att arbeta med film och ungdomar.

För mer information

Maria Brolin 070-533 04 70 maria.brolin@ifocus.nu

Jenny Larsson 073-039 85 23 jenny.larsson@ifocus.nu

Green screen
Utforska tid och rum utan att lämna klassrummet

Professionella resurser till

Skapande skola



Vi förmedlar budskap och skapar 
upplevelser med film som verktyg

Filmläger med professionell utrustning som stärker samman-
hållningen i klassen och ger eleverna kunskap om hur de uttrycker 
sig med film som verktyg. Upplägget anpassas efter elevernas ålder 
och tas väl emot av alla årskurser. 

Eleverna skriver manus och går teoretiskt igenom filmprocessen innan 
det är dags för filmlägret som håller på i två dagar. Lokalerna är byggda 
för verksamheten och ligger i en naturnära och stressfri miljö.

Professionella filmarbetare leder utbildningen, eleverna deltar i alla delar 
av filminspelningen. Ett arbete som stimulerar deras kreativa förmåga 
och ger en fördjupad kunskap i hur det går till att arbeta med film och 
rörliga bilder.

Exempelvis kan manusskrivandet ingå i svenskaarbetet där eleverna får 
skriva uppsatser/manus inom ett utsett tema. Ett av manusen vals ut och 
klassen arbetar vidare med rollindelning och repetition innan inspelning 
sker under filmlägret.

miniFilmkollo är en kortversion av www.filmkollo.se som erbjuder 
filmläger för ungdomar på sommarlovet.

Kostnad

10-20 elever – 36 500 kr.
21-30 elever – 39 500 kr.

Priserna är exklusive moms. Kostnaden inkluderar en helhetslösning med 
boende, mat, filmutrustning och personal. Kost och logi för 1-2 lärare 
ingår utan kostnad. Boendet sker i flerbäddsrum, lärarna får egna rum. 

Bokning av bussresa kan ombesörjas om så önskas. Större grupper eller 
läger över flera dagar är också möjligt.

För mer information

Maria Brolin 070-533 04 70 maria.brolin@ifocus.nu

Jenny Larsson 073-039 85 23 jenny.larsson@ifocus.nu

miniFilmkollo
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Älska mig
Älska mig är baserad på ungdomars egna berättelser om mobbning och 
utanförskap. Filmen handlar om 15-åriga Alice som inte blir accepterad för 
den hon är, och om Josse som inte vågar bry sig trots att hon egentligen vill. 
Det är en angelägen berättelse om att våga tro på den man är. Om vänskap, 
svek och förhoppningar om att få vara med, att bli accepterad, att bli älskad.

Hur arbetar ni för att förebygga mobbning 
och utanförskap?

Över 100 000 barn och ungdomar i vårt land vaknar 
varje dag och känner sig osäkra över att gå till skolan. 
Genom arbetet med filmen Älska mig har vi valt att 
engagera oss för att bidra till att minska den siffran.

Målsättningen med filmen är att väcka debatt, starta 
diskussion och öka medvetenheten hos ungdomar för 
att de själva ska förstå hur de kan påverka sin egen och 
andras vardag. 

Filmen kan kopplas ihop med föreläsning av regissören 
Ronnie Brolin vilket är en bra inledning till ett fortsatt 
arbete kring livskunskap, värdegrund och respekt. 

Föreläsning

Filmvisning och föreläsning arrangeras med fördel 
tillsammans med andra samhällsaktörer dit elever, 
skolpersonal och föräldrar bjuds in. Vi inleder med att 
berätta om arbetet inom projektet, de ungas delak-
tighet och filmens budskap.

Förslag på upplägg är att skolan börjar med att ge 
information om skolans arbete för att förebygga 
mobbning. 

Fördelen och den stora styrkan i arrangemanget är 
att vi når ut till ungdomar och deras föräldrar i samlad 
grupp. Det finns ett stort behov av att föräldrar ser på 
film och diskuterar ihop med sina ungdomar om olika 
ämnen. Särskilt tillsammans med många andra där de 
kan vara delaktiga i en större diskussion. Det ger ett 
vidgat samhällsbegrepp och en djupare insikt i känsliga 
ämnen som kan vara svåra att öppna till dialog hemma 
vid frukostbordet. 

Att som ung själv få göra sin röst hörd och ingå i ett 
samarbete med andra där perspektiv och åsikter möts 
under demokratiska former är ett sätt att i praktisk 
handling gestalta delaktighet och ett sätt att förebygga 
mobbning och utanförskap.

För mer information

Ronnie Brolin 070-533 98 10 ronnie.brolin@ifocus.nu


