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Handling 

Filmen inleds med ett nattligt inbrott i en lyxig villa där 

fem ungdomar stjäl exklusiva kläder, skor, accessoarer 

och konst. I ett montage flimrar kändisar, Facebooksi-

dor, modemärkeslogotyper, smycken och ännu mer de-

signkläder förbi. Polisens fotoblixtar belyser det glitt-

rande stöldgodset som the Burglar Bunch, senare kal-

lade The Bling Ring, stal från hollywoodcelebriteter mel-

lan 2008 och 2009.  

Handlingen hoppar tillbaka ett år och rekapitulerar hur 

det hela började. 

Marc, en kille med dålig självkänsla är nyinflyttad till 

Calabasas i Kalifornien och måttligt road inför sin första 

dag på Indian Hills School. En skola för drop outs. Till 

sin förvåning blir han genast uppvaktad av den själv-

säkra Rebecca som utser honom till sin bästa vän. Han 

delar hennes vurm för kändisar, skvaller och mode och 

är inte svårövertalad när hon föreslår att de ska göra  

The Bling Ring 

Fem tonåringar i Los Angeles lyckades under ett år stjäla dyrbarheter från några av sina idoler 
för över tre miljoner dollar. The Bling Ring, som den lilla ligan kallades, var förbryllande lite ån-
gerfulla när de åkte fast och regissören Sofia Coppola har med utgångspunkt i de verkliga hän-
delserna gjort en tempofylld och glittrande film. Men är den bara en ytlig betraktelse över ett de-
kadent Hollywood eller en välriktad konsumtionskritisk känga? The Bling Ring inbjuder till dis-
kussioner om vårt behov av att synas, kring märkeshysteri och kändisar som identifikationsob-
jekt. 
 
Rekommenderad för åk 8/9/gymnasiet 
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inbrott hos Paris Hilton medan hon är bortrest. Eftersom 

stjärnan lämnat sin nyckel under dörrmattan har de inga 

problem att ta sig in, vältra sig i lyxen samt norpa några 

godbitar ur hennes dignande lådor och garderober. De 

får blodad tand och återkommer flera gånger med ett 

större sällskap. Snart ansluter sig också Rebeccas två 

väninnor till den lilla ligan  som rumsterar runt hos 

kändiseliten. Nicki och hennes fostersyster Samantha 

som får hemundervisning av sin mindfullnessuppfyllda 

mamma. Partybruden Chloe blir den femte medlemmen 

i gänget.  

 Deras metod är lika enkel som effektiv. Rebecca ber 

Marc kolla upp vilka kändisar som är bortresta och hittar 

sedan deras adresser via Google Maps. Sedan tar sig 

gänget nattetid in i de visserligen kameraövervakade 

men sällan låsta lyxvillorna i Beverly Hills och roffar åt 

sig av dyrbarheterna. Dricker av stjärnornas sprit och lå-

ter receptbelagda mediciner och droger slinka med 

bland bytet. Allt flyter på och snart har de gjort nattliga 

räder hos Audrina Patridge, Megan Fox och Orlando 

Bloom. Rebecca och Marc slår även till hos en välbärgad 

skolkamrat som blir av med märkesväskor, pengar och 

inte minst den sportbil som Rebecca flinkt norpat nyck-

larna till. Därefter shoppar och festar de upp kontanter-

na. De håller loppis på strandpromenaden vid Venice 

och Marc kränger vidare Rolex-klockor för några tusen-

lappar. 

 Ungdomarna ser inga risker med sin kriminella verk-

samhet även om de nästan blir påkomna en kväll. Och 

de har inga som helst dubier. Kändisarna har ju mer än 

de behöver och märker inte ens att saker har försvunnit, 

resonerar de. I takt med ett allt mer furiöst festande och 

drogande försvinner omdömet och de lägger ut bilder av 

sig själva med stöldgods på Facebook. De kan inte heller 

låta bli att skryta om sina kap för kompisar som avund-

sjukt ber att få följa med till Paris hus. Rebecca, som är 

besatt av Lindsay Lohan, vill göra ett försök i hennes 

villa. Detta är lägligt då stjärnan för tillfället arresterats 

för stöld och garanterat inte är hemma. 

 Övervakningsfilmerna från två av inbrotten har över-

lämnats till polisen och nyheterna rapporterar om ligan 

som härjar i Beverly Hills. Marc börjar få kalla fötter me-

dan tjejerna är övertygade om att de inte kan identifie-

ras utifrån de suddiga säkerhetsfilmerna. Några av de 

bär ”hoodies” medan andra syns öppet. Deras föräldrar 

anar ingenting. Marc gömmer stöldgods hos sin mormor 

och Nicki bortförklarar nya kläder med att hon fått dem 

av en vän till Marc som är stylist. 

Slutligen rämnar den årslånga leken efter att personer i 

umgängeskretsen skvallrat och uppenbara bevis lämnats 

på Facebook. Det blir ett brutalt uppvaknande för Marc 

och Nicki som förs iväg av polis inför sina chockade för-

äldrar. Rebecca som tror att hon lyckats fly rättvisan ge-

nom att ta sig till sin pappa i Las Vegas blir även hon 

funnen och förd till rättegång. Trots fåfänga försök att 

slippa straff genom att ge tillbaks det hon stulit döms 

hon till fyra års fängelse och 800 000 dollar i skade-

stånd. Ett lika strängt straff väntar Marc medan Nicki 

och Chloe döms till ett år vardera och 300 000 dollar i 

skadestånd. Samantha fanns inte med på övervaknings-

bilderna och undslipper straff. 

 

Konsumtion som livsstil och religion 

The Bling Ring utspelar sig i en mondän del av världen, i 

de mest välbärgade områdena i Los Angeles där rikedom 

och lyxkonsumtion är draget till spets. Inte desto mindre 

är konsumtion en global livsstil eller livsstilsdröm. 

Ungdomarna i filmen kommer inte från utsatta områ-

den. Tvärtom tyder deras hemförhållanden, med stora 

hus, en del med hembiträden, på att de har det gott 

ställt. Men de kan inte hålla jämna steg med de rikaste. 

 Filmen beskriver några tonåringars begär efter mär-

kesvaror som de kändisar de avgudar bär. Deras besatt-

het både av enskilda stjärnor och designmärken driver 

de att göra inbrott och sonika plocka på sig av allt ”bling

-bling”.  
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 Let’s go shopping! I want to rob! I filmen finns ingen 

gräns mellan att stjäla och shoppa. När ungdomarna 

kliver in i kändisarnas hem är det som om de kliver in i 

en helgedom där stjälandet blir som en ritual. Hur be-

skriver filmen deras sätt att hantera dyra kläder och ac-

cessoarer? Vad symboliserar varumärkena för gänget? 

Gruppen består nästan bara av flickor. Har tjejer ett 

särskilt förhållande till märkesvaror enligt er erfaren-

het, eller tar sig killars märkeshets andra utryck? 

 

 Samhället drivs och styrs av vår konsumtion. Hjulen 

snurrar och tillväxten stabiliseras. Så gott som dagligen 

hör vi hur vår roll som konsumenter avgör vår framtid. 

Inte bara  för företagens överlevnad och arbetstillfällen 

– även skola, vård och omsorg står och faller med vår 

konsumtionsvilja. Å andra sidan bör vi tänka på miljön 

och de effekter som vår livsstil får för klimat och fram-

tida generationer. Hur tänker ni kring dessa motsats-

förhållanden? Hur balanserar ni själva era drömmar 

med ett ansvar? Finns det en gyllene mellanväg? 

 

 Vi uppmuntras till shopping och präglas av varumärken 

vart vi än vänder oss. Reklamen talar till oss genom 

våra drömmar, vår längtan efter att skapa identitet och 

en livsstil. Hur påverkas ni själva av reklam? Filmen 

frossar i märken som, saxade i montage och i högt dri-

vet tempo med pulserande musik, framhävs som heliga 

klenoder. Men de blir indirekt också reklam. Hur tän-

ker ni kring den uppenbara exponeringen? Känner ni 

och era kompisar av en märkeshets? 

 

 Exklusiva märken har länge varit statussymboler och 

klassmarkörer. Givetvis är de dyraste märkena oupp-

nåeliga troféer för de flesta och bara något att drömma 

om. Men samtidigt möjliggör den globala och expande-

rade varumärkeskopieringen att gemene man kan hitta 

sin Louis Vuitton-väska på en marknad i Turkiet, sina 

Chanel-örhängen från Kina eller nästan autentiska Dr 

Dre-hörlurar i en strandshop på Mallorca. Vi kan alla se 

ut som om vi har råd med en guldkantad livsstil. Men 

hur tänker ni kring kopior? Varför har vissa varumär-

ken så stark laddning? Vissa varumärken har anor, 

andra kommer och går. Vilka märken har ett genom-

slag idag? Varför? Vilken livsstil vill dessa förmedla? 

 

 Shopping är numera ett folknöje och i snart sagt varje 

ledigt hörn av våra städer byggs nya gallerior. Medier-

na listar olika ”shoppingmekka” och shopping har 

också seglat upp som en av vårt lands mest lukrativa 

turistattraktioner. Köpcentrum har ersatt kyrkans roll. 

En vedertagen diagnos är numera ”shopaholic”. Hur är 

ert förhållande till shopping? Skapar det välbefinnande 

eller stress? Vad fyller shopping för behov? I ett större 

sammanhang och på det personliga planet? 

 

 Sättet att sälja varumärken och designkläder blir allt 

mer raffinerat. När det gäller mode kan det väl knap-

past underskattas vad modebloggare, både redan 

kända personer och modeinitierade unga tjejer, har 

inneburit för att saluföra kläder och accessoarer. Som-

liga redogör för varje plagg och deras köpställen me-

dan andra subtilt exponerar sådant som de vet kommer 

att få kommentarer och förfrågningar. Vilken makt har 

dagens modebloggare? Hur för de ut sina budskap? Är 

man som läsare medveten om vad som är ren mark-

nadsföring eller bara välvilliga ”tips”? Är man som lä-

sare medveten om vad som är ren marknadsföring eller 

bara välvilliga ”tips”? 

 

 Samtidigt som konsumtion präglar en stor del av våra 

liv växer det också fram motkrafter. Vi går på loppis, 

säljer och köper begagnat och det finns initiativ som 

klädbibliotek och prylpooler där människor i ett grann-

skap går ihop och delar på dyra saker som trädgårds-

maskiner och bilar. Vilka motrörelser för ett mer håll-

bart levnadssätt känner ni till?  

 

 ”I'm a firm believer in karma and I think this situation 

was attracted into my life as a huge learning lesson for 

me to grow and expand as a spiritual human being.” 

Flickornas nästan religiösa tillbedjan av märkesvaror 

får en liten ironisk pendang i Nickis mammas välvilliga  
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 hemundervisning utifrån The Secret, där hon lär hon 

 ut om hur man tänker positivt och osjälviskt. Med 

 Angelina Jolie som förebild och spetsat med öster

 ländsk filosofi betonar hon värdet av att hjälpa andra. 

 Nicki framhäver både i sitt försvarstal till journalister

 na och i intervjun med Vanity Fair att hon idkar väl-

 görenhet och tror på karma. Varför tror ni man har 

 valt att visa den delen av Hollywood? Vad säger det 

 om den livsstil där man försöker leva enligt självupp

 offrande ideal samtidigt som industrin kring kändis-

 staden betonar pengar och yta? Hur försöker Nicki 

 använda bilden av sig själv som en empatisk och an-

 svarsfull person med ett kall för att slippa ta ansvar 

 för sina brott?  

 

Kändiskult 

De fem tonåringarnas vurm för lyxvaror är intimt för-

knippad med den kändisvärld som de läser om i tidning-

ar och på nätet. En värld som nästan är åtkomlig för 

dem. För i Los Angeles är alla ”in the business”, eller 

drömmer om att vara det. Marc erhåller viss status med 

en pappa som jobbar på filmbolag och som ger honom 

biljetter till förhandsvisningar. Nicki och Samantha går 

på auditions och hoppas att bli upptäckta. Rebecca 

drömmer om att plugga på the Fashion Institute of De-

sign & Merchandising in L.A, och skaffa eget modemärke 

och en egen doft, precis som Paris Hilton. 

 Mode och film har varit intimt förbundna ända sedan 

stumfilmens dagar. Hollywoodstjärnor har också alltid 

haft stor dragningskraft och påverkan på sin publik. Re-

dan Rudolf Valentino skapade masshysteri bland sina 

kvinnliga fans och betraktades som en stilikon med sin 

färgstarka dandylook och smak för smycken. Han före-

drog att gå hungrig hellre än illa klädd. 

 

 Ibland har filmerna i sig fött modeideal men det har 

skett en stark förskjutning till stjärnornas specifika 

garderober. Inte minst uppenbart är detta vid film-

galor då exklusiva modehus tävlar om att få klä skå-

despelarna. Oscarsgalan fungerar som ett enda stort 

skyltfönster. Och kändisar utanför filmen rör sig i 

samma universum och får ett allt större inflytande, 

som Paris Hilton vars persona svävar över hela fil-

men. Kändisvärlden är lika verklig som ungdomarnas 

egen. Och vi är alla bara ett musklick bort från allt 

vad hollywoodeliten har för sig. Bilder av deras liv 

och vad de har på sig sprider sig blixtsnabbt. Flera av 

tjejerna är besatta av Paris Hilton och Lindsay Lohan. 

Identifikationsobjekt vars öden, med ömsom succéer 

ömsom personliga nederlag, blir lika viktiga som det 

egna livet. Hur beskriver filmen ungdomarnas rela-

tion till sina kända förebilder? Hur talar de om Lind-

say, Paris eller Audrina? 

 

 Sno kändisarnas stil, brukar modetidningar föreslå. I 

The Bling Ring gör man det bokstavligen. Nicki pro-

var Lindsay Lohans parfym under ett av de sista in-

brotten. En magisk stund där det lilla doftmolnet blir 

ett löfte om att själv tillhöra Lohans värld, nästan 

vara hon. Vad blir konsekvenserna när idealen är att 

bli som rika Hollywoodstjärnor? I Sverige tycker 

kvällstidningarna att unga tjejer ska ”sno prinsessan 

Madeleines stil”. Vilket givetvis måste anses vara ett 

ouppnåeligt projekt och därför tipsas också läsaren 

om var man kan köpa liknande kläder på de billiga 

kedjorna. På vilket sätt identifierar sig unga med kän-

disar som lever så skilda liv från deras egna? Kan det 

finnas positiva drivkrafter i denna ohejdade dyrkan? 

Vilka är de negativa? 

 

 Sofia Coppola tillhör en av Hollywoods mest anrika 

filmfamiljer och har hyllats både för sin initierade 

skildring av filmstadens baksida i Somewhere och för 

den franska 1700-talsdrottningens överdådiga exces-

ser i Marie Antoinette. Men med sin förankring i 

branschen är hon också en del av den. Hon är god 

vän med Paris Hilton som upplät sitt lyxpalats för in-

spelningen av The Bling Ring, och agerar som sig 

själv i en nattklubbsscen vilket skänker nerv och au-

tenticitet. Liksom att Kirsten Dunst dyker upp på 

samma klubb. Hur arbetar filmen med detta meta-

grepp? Vad upplever ni som verkligt, eller som  
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 iscensatt verklighet i detta metafilmsgrepp? Vad till

 för de ”riktiga” kändisarna filmen? Hur leker detta 

 med vår egen fascination för kändisar? 

 

 Coppola har även en fot i modebranschen sedan hon 

gjort reklam för Louis Vuitton (tillsammans med 

pappa Francis Ford) och designat en väska för samma 

märke. Hur tänker ni kring denna symbios mellan 

kändisar och varumärken? Hur framstår filmens bud-

skap i ljuset av att regissören själv kan ses som en del 

av modeindustrin? Vilka motsättningar kan finnas, el-

ler stärker det till och med hennes argumentation? 

 

 Bland svenska skådespelare ansågs det länge som lite 

skamligt att göra reklam, särskilt för teaterskådespe-

lare. Kanske lånade man ut sin röst men man ville 

helst inte bli förknippad med ett varumärke. Kanske 

har det ansetts förnedrande, eller kan framstå som 

oseriöst att sälja sig själv. Hollywoodstjärnor gör 

gärna reklam och starka varumärken inom mode och 

parfym har insett deras försäljningspotential. Varför 

tror ni att stjärnor säljer bättre än vackra modeller? 

Vad är det som de säljer? Vilka varumärken förknip-

par ni med specifika kändisar?  

 

Jag syns, alltså finns jag 

”God didn’t give me these talents and looks to just sit 

around being a model or being famous. I want to lead a 

huge charity organization. I want to lead a country, for 

all I know.” Nicki är full av självförtroende när hon möter 

journalisterna inför rättegången. 

 Ungdomarna drömmer alla om yrken i rampljuset och 

i väntan på att få gå uppför röda mattan kan de tills vi-

dare visa upp sig på Facebook. Med bilder från hejdlöst 

festande med sprit och droger, gärna klädda i någon av 

de senaste stöldtroféerna, bygger gänget upp bilden av 

sig själva som lyckade och coola. Fotandet sker utan nå-

gon som helst reflektion. Och att de så tydligt ”flashat” 

bevisen för stölderna tyder på att de knappt uppfattar 

sina handlingar som riskabla eller ens verkliga. Viljan att 

framstå i en flärdfull dager tar över och Facebook ter sig 

som en låtsasvärld utan relation till den verkliga. 

 Den kändiskult som filmen beskriver blir i förläng-

ningen också en bild av allas vårt behov av att synas och 

bekräftas. Somliga stjärnor bor i högt belägna glaskom-

plex, som mänskliga akvarier där man både kan se ut och 

bli betraktad. I en lång statisk scen filmas, nästan som i 

en övervakningsfilm, ett helt inbrott på avstånd från hu-

set medan tonåringarna springer ut och in ur alla rum. 

Att synas är allt.  

 Till slut belönas ungdomarna med uppmärksamhet 

även om det inte är på ett sätt de hade tänkt sig. Marc be-

rättar efter arresteringen hur han fått över åttahundra 

vänförfrågningar på Facebook och att några har upprät-

tat en hemsida ihans namn. Men glädjen är tudelad. ”It's 

just kind of awkward that so many people are loving me 

for something that's so looked down on in society.”   

 

 Marc berättar öppenhjärtigt i intervjun med Vanity 

Fair att han var väl medveten om att han inte var lika 

snygg som andra. ”Och nu är du en stjärna”, rep-

likerar journalisten. Fundera över hur även ett dåligt 

rykte kan visa sig vara vägen till kändisskap. Vad sä-

ger det om dagens syn på framgång? 

 

 ”When we went out, we got in everywhere and every-

one loved us.  We had so many beautiful, gorgeous 

things.” Genom sina spännande uppdateringar, med 

festande och nya prylar, fick gänget erkännande och 

hög status bland jämnåriga. Deras egon stärktes när 

de lyckades undkomma polisen och de såg det nästan 

som smickrande när de figurerade i nyheterna på 

övervakningsfilmerna. Hur kunde ligan vara så 

oförsiktig? På vilket sätt bekräftades och beundrades  
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 deras agerande av jämnåriga? Hur söker ni själva 

 bekräftelse? Hur viktigt är det att synas? 

 

 Hur tänker ni kring Facebook och hur våra liv, inte 

minst ungdomars, blir ett slags iscensättning i den 

virtuella världen? Hur formas bilden av ett 

framgångsrikt liv? Vilka andra bilder försöker man 

härma för att själv framstå som lyckad? Hur upplever 

och använder ni Facebook och Instagram? Vilka 

fördelar respektive nackdelar kan sociala medier ha? 

 

Nicki berättar i en teveshow, hon har nämligen blivit 

något av en berömdhet nu, att hon finner vistelsen i 

fängelse svår men är också exalterad över att hennes 

idol Lindsay Lohan befinner sig på bara ett par cellers 

avstånd. Men också lite orolig över att Lohan ska inse att 

hon är en av dem som gjort inbrott i hennes hus. Sist 

men inte minst uppmanar hon alla som tittar att följa 

hennes fortsatta öde på nickimooreforever.com! 

 

 När polisen berättar för Rebecca att de har talat med 

offren för stölderna, är det första hon frågar ”What 

did Lindsay say?” Den unga skådespelerskans öde, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 som alla som hänger med i  skvallersidorna har kun-

 nat följa, har handlat mycket om droger, och löper i 

 filmen som en sorlig påminnelse om Hollywoods 

 baksida. Otaliga foton med stjärnan i förnedrade 

 polisbilder har kablats ut gång på gång i media. Fun

 dera över om denna negativa publicitet också ger 

 stjärnstatus. Vilken dragningskraft och tjusning finns 

 i paparazzifotade kändisar i prekära situationer? På 

 vilket sätt kopplar The Bling Ring ihop ungdomarnas 

 kriminella beteende med stjärnornas gränslösa 

 livsstil? 

 

 Vi lever i ett individualistiskt samhälle, för att inte 

säga narcissistiskt. Paris Hiltons hem är belamrat 

med bilder av hennes ansikte på väggar, på kuddar 

och på föremål signerat hennes eget klädmärke. Vad 

säger fenomenet Hilton om vår tidsanda?  

 

 Föräldrar borde vara de som främst bekräftar och ser 

sina barn. Hur beskrivs vuxenvärlden i The Bling 

Ring? Hur mycket är föräldrarna en del av sina 

ungdomars värld? Hur beskriver filmen tonåringar-

nas relation till sina familjer? 
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Varför? — dubbla budskap 

”I made Somewhere after I'd started noticing that every-

one wanted to be famous", säger Sofia Coppola i en in-

tervju. "I wondered: what happens when you get there? I 

The Guardian berättar Coppola hur hon som barn av 

Hollywood ville undersöka kändisskapets baksidor. 

Somewhere bygger på en skådespelare på toppen av sin 

karriär men framför allt på den tomhet och isolering som 

berömmelsen har skapat. I Marie Antoinette fick sjutton-

hundratalets franska skandaldrottning både ge kropp åt 

materialistiskt överdåd och känslan av ensamhet mitt i 

all Versailles grannlåt. 

 I The Bling Ring förenas dessa bägge teman. Coppola 

har framför allt utgått ifrån en artikel av Nancy Jo Sales i 

Vanity Fair, “The Suspects Wore Louboutins”. Hon har 

också läst polisens förhör med de misstänkta och själv 

talat med några av dem. Utifrån detta har hon skapat 

vad hon kallar ”a fun pop movie”. Och är det något Cop-

pola hyllats för är det ett stilsäkert indiefilmspråk och 

trendig nästan reklamliknande estetik. En luftig, pastell-

färgad bildvärld ackompanjerad av ett häftigt sound-

track. The Bling Ring går hårt ut i anslaget med “Sleigh 

Bells Crown on the Ground”. Rebelliskt och ruffigt med 

en skavande underton. Tunggungande rapmusik, “9 

Piece” med Rick Ross, “Sunshine” med Rye Rye, M.I.A:s  

“Bad Girls” och “Gucci Bag” med Rema Major under-

stryker inte bara filmens tema utan ger tyngd åt de fu-

riösa bildmontagen i repetitiva loopar. Däremellan bil-

der i slow motion där personerna rör sig i 

reklamestetiska sekvenser, insmickrande framställda 

med softat överexponerat solljus. Vid beachen, nedcab-

bat under palmerna i LA eller gående i samlad tropp 

längs mondäna Rodeo Drive. Regissören har dessutom 

valt påtagligt attraktiva skådespelare.  

 The Bling Ring har delat kritikerkåren. Vissa tycker att 

filmen är genial och fångar vår tidsanda, och andra fin-

ner den banal, tråkigt monoton och med psykologiskt 

grunda karaktärer. Coppola har själv nämnt att hon inte 

dömer ungdomarna, utan ser dem som produkter av 

 

  ett samhälle och dess ideal. Hur väljer ni att tolka The 

 Bling Ring? Som en dräpande nidbild över Holly-

 wood, en betraktelse över tomheten hos unga män

 niskor eller kan den indirekt, med sin tilltalande es

 tetiska dräkt, framstå som ett romantiserande av en 

 extravagant livsstil? Ser ni filmens upprepningar som 

 ett genomtänkt grepp? Vad tror ni regissören vill 

 uppnå med sitt formspråk? Visuellt ”bling-bling” eller 

 något djupare? Vad vill filmen komma åt? 

 

 Filmens budskap och form blir nästan motsats-

förhållanden. Yta kontra innehåll. Hur tycker ni att 

detta balanseras? Hur avväger ni själva inre strävan-

den mot yttre?  

 

 

Till slut kommer man dock ner till; varför? Vad drev 

ungdomarna till brotten? De är alla från välbärgade hem 

men vi får vissa vinkar om att deras hemförhållanden 

inte är idealiska. Marc lider av dåligt självförtroende, Re-

becca har en dålig relation med sin mor som trots att 

hon driver ett utbildningscenter tvingas sätta sin dotter i 

en skola för problemelever. Nicki och hennes systrar an-

tyds ha något slags bokstavsdiagnos. Oklart vilken, men 

de ber att få Adderall, en amfetaminliknande medicin 

som ungdomar med ADHD ges i USA.  

 

 Under filmens gång läggs vissa analyserande inter-

vjuer med polis och journalister in. Motiven går från 

kärlek till att få adrenalinkickar, att slippa tristess el-

ler bara en ren avgudadyrkan av kändisar och mode-

märken. Mycket lämnas åt oss som publik. Efter att 

ha sett filmen och tagit del av vissa bakomliggande 

ledtrådar, varför tror ni att ungdomarna gjorde in-

brotten? Vilka bevekelsegrunder kan de olika perso-

nerna ha haft? Hur mår de mentalt? Hur skulle ni 

vilja beskriva deras karaktärsdrag? Hur reagerar de 

när de väl åkt fast? Tar filmen någon moralisk ställ-

ning? 
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Fördjupningstips 

Att läsa: Intervju här intill med Louise Wallenberg, uni-

versitetslektor vid centrum för modevetenskap.  

 

Att läsa: Lyckliga i alla sina dagar. Om pengars och män-

niskors värde av Nina Björk, Wahlström Widstrand, 

2012. 

 

Att läsa: Begreppbart – Konsumtion av Jacob Östberg & 

Lars Kaijser, Liber, 2010. 

 

Att lyssna på: Jacob Östberg, docent i företagsekonomi 

vid Stockholms Universitet om varumärken i radions 

Studio Ett. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?

programid=1637&artikel=4433400 

 

Att läsa: Artikel från Vanity Fair som filmen inspirerats 

av: http://www.vanityfair.com/culture/

features/2010/03/billionaire-girls-201003 
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