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Handling
Kristin räknar dagarna, timmarna och minuterna tills hon
äntligen ska få lämna sin inskränkta hemstad, sin dryga
syster Linn och efterhängsna pojkvän Arthur för ett spän-
nande liv i New York. Till hennes egen förvåning, och tack
vare kontakter, har hon lyckats knipa det prestigefyllda
jobbet som lokaltidningens krönikör baserad i The Big
Apple.
Efter en vild och blöt examensdag och natt, hamnar

hon nästan i säng med Gustav som bor med sina syskon,
sextonåriga Andrea och sexårige Neo, i ett stort hus utan-
för stan. Medan Gustav nattar sin lillebror träffar Kristin

på mystiska Andrea som just kommit hem från en av sina
nattliga joggingturer. Kristin övertalar Andrea att hålla
henne sällskap några timmar tills det är dags att åka till
flygplatsen. 
Men varken ännu mer likör eller en dålig film lyckas

förhindra att de försover sig. Kristin missar planet, men
lyckas få skriva upp sig på en väntelista för en ny biljett.
Hon kräver att få gömma sig hos Andrea för att inte
behöva stå med skammen inför redaktören, Linn och alla
de andra som tror att hon skall misslyckas med sitt upp-
drag.
Huset där de tre syskonen själva bor efter att deras

föräldrar omkommit i en bilolycka är både spöklikt och
lockande med en inomhuspool i källaren. Rummen är
spektakulärt inredda av Andrea som menar att ”om man
tar tillräckligt mycket av något fult så blir det snyggt”.
Fågelholkar, toarullar eller uppstoppade djur. 
Kristin inhyses i vindskupan där taket visserligen är tra-

sigt men där miljön genast ger henne den strålande idén
att fejka sina krönikor.  Hon låtsas att hon faktiskt befin-
ner sig i ett penthouse i New York och börja skriva om allt
hon upplever i ”staden som aldrig sover”.
Inte ens när redaktören vill ha bilder för att illustrera

dom ’feta krönikorna’, låter hon sig nedslås. Snart har hon
med Andreas hjälp iscensatt ett virtuellt New York med
genuina storstadsmiljöer i industriområdena runt knuten
och naturen utanför. Hon lyckas till och med lura Linn att
hon befinner sig på ett Starbuckskafé varifrån hon skypar
och presenterar sin nya fransktalande väninna Angela
(Andrea). 
Samtidigt som Kristin kämpar för att upprätthålla illu-

sionen om att vara en världsvan skribent växer ett starkt

Bitchkram

Kristin njuter ungdomens vår tillfullo. Ett hett jobb för
lokaltidningen som krönikör i New York har blivit hen-
nes, småstadstristessen är snart ett minne blott och
allt som hon drömt om verkar vara på väg att besan-
nas. Men när hon missar planet och iscensätter en
gigantisk lögn ställs hela tillvaron på ända. ”Bitchkram”
handlar om att omvärdera sig själv, sina mål och sina
livsval. Något Kristin vågar göra genom den oväntade
och djupa vänskapen med den gåtfulla Andrea. Livet,
framgången och lyckan finns kanske närmare än hon
tror. ”Bitchkram” genomsyras av ungdomlig energi och
positiv kraft men är samtidigt en film som väcker vik-
tiga frågor kring tonårens existentiella dilemman.
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sterkrans i håret. Provocerande som att ha sex i Linns rum
eller äventyrliga utmaningar som att åka utomlands. ”För
vem vill vakna upp och vara gammal och ångra allt man
inte gjort?”
Att skriva är en av hennes drömmar liksom New York

som toppar listan på platser i världen hon vill uppleva.
När hon får jobbet som krönikör med metropolen som bas
ser det ut som att allt hon önskat blir uppfyllt. Men när
hon missar planet tvingas hon samtidigt omvärdera vad
som egentligen är viktigt.

• ”Livet är en tävling. Den som har högst score när den
dör vinner.” Många av Kristins drömmar är starkt förknip-
pade med att lyckas. Både för sig själv och inför andra.
Livet blir en lista över drömmar men innebär också pre-
stationsångest. Varför och för vem har hon gjort den här
listan? Hur ser ni på drömmar kontra krav? Vilka dröm-
mar har man när man är i de övre tonåren? Kan det finnas
drömmar som man inte behöver realisera men som ändå
behövs? Hur kan de se ut? Finns det en stress ifrån sam-
hället eller omgivningen att just bli en vinnare i livet? Hur
tar den sig i så fall uttryck?

• ”Bitchkram” är en film om att stå inför livet som vuxen
med de utmaningar och förväntningar som finns. Hur
upplever ni att Kristin ser på den stora förändringen som
det innebär att sluta skolan? Vilka förväntningar, för-
hoppningar eller krav, känner ni på er själva inför framti-
den? Vad skulle ni lista som viktiga saker att göra i livet?
Måste man vara målmedveten i livet? Varför, eller varför
inte?

• Olika intressegrupper och lobbyinstitutioner arbetar
hårt för att söka sätta agendan för vad som är viktigit i
livet. Ideella som kommersiella krafter. Be eleverna fun-
dera fritt kring vilka krafter det är i samhället som påver-
kar oss i olika riktningar hur vi ska klä oss, hur vi ska vara
och bete oss – och diskutera sen i helklass.

Kristin ger intrycket av att vara både målmedveten och på
samma gång osäker på vem hon är. Den oväntade vistel-
sen hos Andrea på landet får henne också att omvärdera
vad livet handlar om. Hon upptäcker att den drömbubbla
hon byggt upp faktiskt existerar. Fast inte borta i New
York som hon trodde utan på svensk mark i en alldeles
vardaglig miljö. Där får hon uppleva mycket av det hon
drömt om fast på ett helt annat sätt.

• ”Fånga dagen” är en sentens som det gått inflation i.
Det kan te sig ironiskt i en allt mer stressig och kravfylld
värld. Men Kristins historia sätter fingret på den moderna
människans rastlöshet och oförmåga att leva i nuet. Det
där optimala livet verkar ofta pågå någon annanstans
någon annan gång. Om New York inledningsvis skulle
vara svaret på allt, på vilket sätt vill filmen bevisa motsat-
sen? Om att leva i nuet, eller som det ofta benämns
”mindfulness” finns i dag en regelrätt industri med en
yrkeskår av pedagoger, kurser, dvd:er böcker etc och
nämns t o m på Landstingens vårdsidor. Fundera över vad
detta säger om vårt samhälle. Vad tycker ni själva om
begreppet? Vad behövs det för?
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förtroende fram mellan flickorna. Kristin erkänner att
hon inte kan simma och att hon inte är så cool som det
kan verka. Andrea är hemlighetsfull men får Kristin att
känna sig fri och lycklig. Tillsammans gör de saker som
Kristin har haft på sina ”1000 saker att göra innan jag dör-
lista”. Andrea får också Kristin att släppa rädslan för vat-
ten och lär henne simma.
Kristin blir varse hur Andreas föräldrars död påverkat

livet för de tre syskonen. Hur både Gustav och Andrea
pålagts ett alldeles för stort ansvar. Och hur Andrea satt
livet på paus. Kristins närvaro blir en stor omvälvning för
henne som känner att hon har egna drömmar och behov.
Kristin inser inte riktigt hur starka känslor Andrea har för
henne.
Kristins New York-bedrägeri verkar gå hem och utan

tvekan ställer hon upp på en radiointervju i direktsänd-
ning där hon säger sig hoppas kunna inspirera andra unga
att som hon ta steget ut i världen. Men verkligheten
tränger snart in i hennes fantasivärld med besked.
När Gustav deklarerar att han ska ha midsommarfest i

huset gömmer sig Kristin tillsammans med Andrea på vin-
den. Det visar sig att både Linn och flera av deras gemen-
samma bekanta är bjudna. Kristin blir avslöjad som en
stor bluff och känner sig trängd av systern och de andra
gästerna och hoppar i panik ner i sjön. Även om hon nu
kan simma hjälpligt måste Andrea rädda henne ur vatt-
net. Kristin lämnar festen i ambulans medan Linn krasst
konstaterar att hennes syster är just den loser som hon
hade förutspått. 
En ångerfull Kristin vill bara gömma sig, samtidigt som

redaktören ser en potential i själva lögnen. Försäljnings-
siffrorna går spikrakt upp! Det här måste man göra något
på. Han erbjuder henne att göra en offentlig pudel och
har redan köpt henne en ny biljett till New York.
Linn ordnar ett kombinerat välkommen hem/avskeds-

party med maskerad och New York-tema där allt får sin
urladdning. Kristin dricker hejdlöst och undrar vad hon
egentligen ska göra med sitt liv. Hon vet att hon har sårat
Andrea genom att inte besvara hennes telefonsamtal.
Andrea dyker upp på festen och börjar flirta och hångla
med Arthur för att sedan låsa in sig på toaletten tillsam-
mans med honom för att ha sex. 
Utanför står Kristin och ropar och Andrea som egentli-

gen bara satt igång en scen för att få Kristins uppmärk-
samhet rusar ut och bort från festen. Kristin springer efter
men de lyckas inte bli vänner.
Som en förlåtande gest låter Kristin tillverka ett fönster

till taket i den trasiga vindskupan. Flickorna försonas,
även om de inte är säkra på vad de egentligen känner.
Andrea övertalar Kristin att genomföra resan till New
York och hon följer med för att vinka av henne på flygp-
latsen. Med vemod skiljs de åt inför en ny framtid, var för
sig eller kanske tillsammans.

Fånga dagen - att leva i nuet 
”Jag vet inte vad jag vill, men jag vet vad jag inte vill.” Kri-
stin väntar på att det verkliga livet ska börja. Livet bortom
småstadens tristess och allt det som begränsar henne. Det
är så mycket hon drömmer om. Hon har en lista på tusen
saker hon vill göra innan hon dör. Det kan vara banala
saker som att ta high score i flipper eller bära en blom-
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Att vara sann mot sig själv
”Jag vet inte vem jag är, men jag vet vem jag inte är.” 
Kristin brottas precis som alla unga människor med sin
identitet. Vem är hon, vad vill hon? Denna sommar efter
studenten kommer att utmana hennes syn på sig själv.
Hon både älskar och hatar sig själv. Redan tidigt i filmen
blottläggs både hennes försigkomna framåtanda och hen-
nes skörhet som person. En komplex ung personlighet
som är mer regel än undantag idag.
Kristin söker uppmärksamhet och bekräftelse och job-

bet som krönikör kommer att ge henne det. Det förändrar
däremot inte de tvivel hon har kring huruvida hon är ärlig
mot sig själv. 

• Hennes lögn kring New York-vistelsen blir paradoxalt
nog till en sanning för henne själv. Hon säger att ”allt före
och efter krönikorna var lögn, men det jag skrev var sant”.
Fundera över vad hon menar med det. 

• Skriva är det enda sätt jag kan vara ärlig på, jag är trött
på att ljuga nu, säger Kristin inledningsvis i sin ansökan
till journalistjobbet. Men medan hon försöker söka san-
ningen om sig själv kan man fundera över redaktörens
motiv. Är han intresserad av sanningen? Knappast! När
Kristins falskspel avslöjas ber han henne visserligen göra
en pudel, men menar samtidigt att hennes lögn är kom-
mersiellt gångbar. Vad säger det om vårt förhållande till
sanningen? ”Kristin, ung svensk tjej i New York” det finns
något djävligt fräscht i det, menar han. Är en bra story all-
tid bättre än en sann? Hur är man sann mot sig själv och
sina ideal? 

• Kristin delar in allt i en hata eller älska-sida. Som sagt
även synen på sig själv. Hon både hatar och älskar sig
själv. Ett inte helt ovanligt sätt att se på världen, framför
allt när man är ung. Men hon blir alltmer varse om att allt
också har två sidor. Vilket leder till en mer förlåtande och
accepterande syn på tillvaron. Fundera över hur man som
ung tenderar att måla världen i svart och vitt men också
hur erfarenheterna lär oss att nyansera vår syn på omvärl-
den. Ligger det en styrka i att så bestämt hata eller älska
olika saker eller hindrar det oss?

• Kristin försöker att hitta vem hon är bortom den yttre
bild hon målat upp av sig själv. Att hennes syster iscensät-
ter en maskerad blir en talande bild för hur vi antar roller
och gömmer oss bakom masker. Vem är man inför sig
själv och andra?

Syskonkärlek - syskonrivalitet
En stark anledning till att Kristin vill komma hemifrån är
hennes dåliga relation till sin äldre syster. De två är nära
varandra i ålder och inte helt olika till utseendet. Man
anar att de konkurrerat om uppmärksamhet, kärlek och
framtidsplaner hela livet. Stämningen mellan dem är gif-
tig och de ser till att förstöra för varandra vare sig det gäl-
ler pojkvänner eller livsval. Något som många syskon kän-
ner igen.  Men deras sätt att verbalt psyka och nedvärdera
varandra har eskalerat till ett smärre krigstillstånd. Linn
riktar särskilt in sig på hur misslyckad och oälskad Kristin
är, medan Kristin å sin sida gör sitt bästa för att provocera
tillbaka.

• När Linn på Kristins studentmottagning deklarerar att
hon slår vad om femhundra kronor att Kristin är tillbaka
från New York innan midsommar, så är det för att förne-
dra henne. Fundera över hur deras relation ser ut. Har
någon av dem övertaget eller sårar de bara varandra med
olika slags vapen? Är det ett uttryck för syskon som testar
varandra och sig själva, eller upplever ni att det verkligen
finns en genuin ovänskap dem emellan?

• Som en motsats till systrarnas kalla relation ställer fil-
men de tre föräldralösa syskonen Andrea, Gustav och lille
Neo. De har tvingats ta ansvar för sig själva och varandra
under vardagens krav som både sammansvetsat och stärkt
dem. Hur vill ni beskriva deras syskonrelationer? Vilka
roller har de antagit i familjen? Vilka problem tär på de-
ras lilla konstellation?

• Filmen visar både på hur svårt och känsligt förhållandet
mellan syskon kan vara, och den styrka som syskonge-
menskap kan skapa. Hur tänker ni själva kring syskonkär-
lek och eventuell rivalitet och konkurrens. Vad tycker ni
är det bästa och det sämsta med syskon?
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Vänskap eller kärlek?
De övre tonåren innebär, förutom framtidsplaner och
frigörelse från föräldrar, en tid för vänskap och kärlek.
Kristin gör klart för den efterhängsne Arthur att hon inte
är typen som blir ihop med folk. Han å sin sida verkar
mest vara intresserad av att de ska vara ett par för att han
ska kunna uppdatera sin ”relaltionship status” på Face-
book och sedan skryta för killkompisarna. Deras förhål-
lande är inte på allvar från någons sida.
Mötet mellan Kristin och Andrea utvecklas till något de

själva inte kan sätta ord på men för bägge blir det något
omvälvande. Till en början är Kristin sitt kaxiga jag och
dikterar villkoren för deras vänskap. Andrea är inte lätt
att komma nära men ställer upp på Kristins infall och
förslag. De genomför flera av punkterna på Kristins tusen
saker att göra-lista, som att fixa ett ”hole in one”, raka en
päls eller hoppa på ett rullande tåg. Inte minst hjälper
Andrea Kristin att skapa ett pseudo-New York på den
svenska bystan.
Båda upptäcker att de har en del gemensamt. Inte

minst en önskan om att fly från något. Kanske sig själva;
Kristin genom att söka kickar och uppfylla tusen måsten,
Andrea genom att springa ute i skogen om nätterna eller
spika upp hundra fågelholkar på fasaden. Men för varan-
dra erkänner de sina rädslor och drömmar. Kristin avslö-
jar sin största hemlighet, att hon inte kan simma. Och
Andrea ger henne självförtroendet att försöka. Kristin
inser att Andrea får henne att tycka om sig själv och vara
sitt rätta jag. Andrea har starkare känslor för Kristin. Mel-
lan dem skapas ett starkt band som bygger på tillit och
uppmuntran men ju mer de öppnar sig för varandra desto
skörare blir den. 
• Få inte för dig att vi är bästa vänner, eller nåt, säger Kri-
stin till Andrea när de just träffats. Förmodligen hade de
inte funnit varandra under andra omständigheter. Men ur
det absurda mötet växer en unik vänskap fram mellan

flickorna som både inger dem styrka och gör dem sårbara.
På vilket sätt lockar deras vänskap fram det bästa ur dem,
och på vilket sätt blir de också svaga? Hur ser styrkeför-
hållandet ut dem emellan? Vad har de lärt sig av varan-
dra?

• Kristin ger små gliringar om att Andrea skulle vara les-
bisk. När Andrea tror att Kristin och hennes bror Gustav
har en kärleksrelation blir hon sårad. Även om det bara
antyds så framgår det att Andrea är förälskad i Kristin.
Hur tolkar ni deras relation? Har de samma syn på vad
den innebär? Kan olika sorters vänskap egentligen defini-
eras med ord? Var går gränsen mellan vänskap och kärlek,
om det finns någon sådan gräns? Vilka olika sorters vän-
skap har ni upplevt? Vad är en riktig vän?

• Kristin och Arthurs relation är mer en slags överenskom-
melse där båda har sina motiv. Artur tror att hans status
förbättras och Kristin reduceras till en trofé. Hon å sin sida
tar honom för givet, men har också sina skäl att ändå ha
sex med honom. Varför har hon en relation med honom
fast hon hela tiden påpekar att de inte är tillsammans?
Hur ser ni på relationer när man är i den här åldern? Kan
man vara ihop med någon för att det är prestigefullt, av
snällhet eller av andra anledningar?

• ”Bitchkram” börjar som en rappt klippt film där en spre-
tig, myllrande och på ett sätt osannolik historia presente-
ras. En energisk men inte så reflekterande tjejs väg mot
genombrottet. Stora känslor, gräl, drömmar och utspel.
Men filmen övergår snart i ett annat slags tätt och nära
kammarspel med ett djupare innehåll. Hur upplever ni
detta? Blir ni mer engagerade i filmen när Andrea dyker
upp?

• Filmens slut öppnar för oändliga möjligheter. Kristin sit-
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ter på planet mot New York, Andrea tar taxi hem med ett
leende på läpparna. Hur tänker ni er deras fortsatta liv?
Hur ser deras respektive livsfilosofi ut?

Illusioner och symbolik
”Bitchkram” är en film om att skapa illusioner, egna värl-
dar och att anta olika roller. Liksom alla unga söker Kri-
stin sin identitet och tror att hon funnit det i skrivandet
och i ett liv på andra sidan Atlanten. Sommaren i huset på
landet får henne att inse att hon aldrig kommer undan sig
själv. Och magi kan skapas där man befinner sig, inte all-
tid ute i den stora vida världen. Med mobil och dator kan
man dessutom skapa vilket universum som helst och
inbilla både sig själv och andra att det verkligen finns. 

• Filmen leker med vår vurm för tekniken och vår tro på
hur den skapar större kontroll över verkligheten genom
att vi kan dokumentera varje steg vi tar. Med teknikens
hjälp skapar Kristin ett virtuellt pulserande New York så
övertygande att läsarna förnimmer doften av hambur-
gare, pretzels, trafikbrus och synen av gula taxibilar. Fun-
dera över filmens lek med illusionen. Hur skapar Kristin
ett New York i bild, ljud och ord? Vad vill filmen säga i en
mer överförd bemärkelse om detta förhållande mellan
skapad och verklig verklighet?

• Det stora gamla trähuset utgör en både skrämmande
och lockande spelplats. Ett Villa Villekulla där de många
rummen med sin bisarra inredning ter sig lätt oroande
men också får igång fantasin. Varför är det inrett så här?
Vilka bor här? Var är föräldrarna? Hur skulle ni beskriva
huset och vilka känslor slår det an? Vilka associationer
ger det er? Hur arbetar filmen med den mystiska sidan av
Andrea och huset?
Kristin hatar vatten och kan inte simma. Redan första

dagen i huset puttar Andrea, till hennes skräck, ner henne
i husets inomhuspool. Men Andrea är också den som hjäl-
per henne att överkomma rädslan och försöka lära sig
simma. Det är också hon som räddar henne från att
drunkna. 

• Vatten spelar inte sällan en symbolisk roll på film. Vat-

ten som något farligt och outforskat. I ”Bitchkram” åter-
kommer vattnet som något som Kristin fasar inför och ett
element att övervinna. Kanske blir hennes nyvunna för-
måga att simma ett reningsbad eller symbol för pånyttfö-
delse. Något hon går stärkt ur. Hur skulle ni vilja tolka vatt-
nets betydelse i filmen?
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