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Filmsamtal med Suzanne Osten 
 

Klass 4 Örnen från Björngårdsskolan i Stockholm fick en specialvisning av 

Suzanne Ostens omtalade film Bengbulan. Efteråt blev det ett livligt och intimt 

samtal med regissören om vad som skrämmer en, vad figuren Bengbulan gör i 

dag och om barn alltid är snälla och rara. 

 

Bengbulan förbjöds till en början för barn under 15 år på grund av sitt starka 

innehåll. Det som skulle bli Skolbio blev i stället TV-drama. Efter ett 

överklagande fick filmen 11-årsgräns. Suzanne Osten har alltid förespråkat att 

filmer som vänder sig till barn ska berätta om Verkligheten och inte skygga för 

svåra ämnen som psykisk ohälsa och utsatthet.  

 

En film inifrån barnens värld  

Filmen handlar om tolvåriga Carmen som är kvar i stan en het sommar. Hennes 

mamma är deprimerad och förvirrad. Carmen börjar umgås med två yngre barn i 

bostadsområdet som också är lämnade ensamma. När trion blir trakasserade av 

den nästan vuxne och mycket våldsamma grannkillen Bengt Olof, kallad 

Bengbulan, tvingas de ta tag i saken på egen hand.  De hämnas. Filmen utgår 

från barnens perspektiv från början till slut. 

 

Filmuppgift innan visningen 

Nästan tjugo år efter att filmen hade premiär kommer eleverna från 

Björngårdsskolan upp för rampen i Filmhuset för att se Bengbulan och träffa 

regissören. Kaly Halkawt och Malena Janson från Film i skolan inleder visningen 
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med att ge barnen en första uppgift. De samlas i en ring på golvet och får titta 

på olika bilder från filmen – vad tror de att den handlar om? Eleverna skriver i 

sina Filmloggböcker. Karaktärerna på bilderna ser lite märkliga ut, som om de 

antingen befinner sig långt tillbaka i tiden eller i en avlägsen framtid, tycker flera. 

 

 
 

 
 

Samtalet förebygger rädslan 

När eleverna har gått in i biografen och sett ungefär halva filmen anländer 

Suzanne Osten till Filmhuset. Hon är förväntansfull och lite nervös, Bengbulan 

är den av hennes egna filmer som hon tycker bäst om och som har teman som 

känns extra viktiga att samtala om i klassen efteråt.  

Snart kommer fem barn ut från salongen och är lite uppskrämda. De får slå sig 

ner på de stora sittpuffarna i foajén tillsammans med Suzanne. Många frågor 

dyker upp. Är filmen baserad på regissörens egen uppväxt? Ja, det är den.  
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Suzanne berättar om hur det var i området där hon bodde, att där fanns en 

liknande karaktär som Bengt Olof. Hur rädda hon och hennes vänner var för 

honom, att han var så stark utan att riktigt förstå det själv. Suzanne frågar 

tjejerna om de har upplevt något liknande? Nej, det har de inte. Men de blir 

motiverade att se hur filmen slutar, det ska tydligen bli en hämnd? De går 

tillbaka in i salongen. Suzanne låter dörrarna stå öppna, det är fritt fram för den 

som vill lämna salongen och ta en paus. 

 

Vad är en skräckfilm? 

Alla barn ser klart filmen och får sedan sätta sig på golvet under bioduken. 

Suzanne sätter sig i mitten och hinner inte säga så mycket förrän frågorna 

kommer från nyfikna elever: Hur kom du på den här idén? Har du hämnats på 

riktigt? Vad kostar det att göra en film och hur lång tid tar det? Vi pratar om vad 

en skräckfilm är, vad som gör en film skrämmande.  

En tjej säger: ”En film som Harry Potter är inte lika läskig, för den har så mycket 

effekter och är mer som en saga. Den här filmen är otäck för att den känns så 

verklig.” Suzanne menar att det är just det som gör en skräckfilm bra – att den 

blir en bit av verkligheten och att tittaren får dra sina egna slutsatser. 

Vi pratar även om karaktären Bengbulan, om varför han beter sig som han gör. 

Suzanne berättar mer om grabben i hennes område och om hur hon och 

skådespelaren Simon Norrthon improviserade fram hans aggressiva uttryck. En 

av tjejerna säger: ”Det är som att han är en elefantbebis, liksom ett litet barn 

som ändå är jättestark och inte kan hantera det.”  

 

 

Hitta en vuxen att lita på 

Ett viktigt tema i filmen är föräldrarnas frånvaro. Suzanne förklarar att hennes 

egen mamma var psykiskt labil, precis som Carmens mamma i filmen. Att 

föräldrar inte alltid är snälla är klassen överens om. ”Alla vuxna är inte bra på att 

ta ansvar. Om man blir illa behandlad ska man alltid hitta en vuxen som man litar 

på, det behöver inte vara en förälder”, säger Suzanne. Ett av barnen tycker att 

rädsla ibland kan vara bra: ”Om man inte var rädd skulle man kanske inte klara 

sig. Rädslan hjälper en att vara försiktig.” 
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Läs mer 

Använd gärna vår filmhandledning till Bengbulan! Där hittar du mer information 

om filmen och dess tematik.  

Den 12 mars tillträder Suzanne Osten som Sveriges första 

Barnfilmsambassadör. 

Bengbulan kommer snart i en samlingsbox med Suzanne Ostens filmer på 

DVD. 

Här kan ni läsa Suzanne Ostens eget blogginlägg om visningen: 

https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/03/11/konst-ska-oroa/ 

 

Bilder och text: Sanna Svanberg 

 

 

https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com/2015/03/11/konst-ska-oroa/

