Boy A

Hur återupprättar man sitt liv efter att ha suttit frihetsberövad nästan hela sin ungdom? Är man värd en
andra chans? I omvärldens ögon, och framför allt i sina
egna? Svaret är långt ifrån givet. Boy A beskriver i stiliserad diskbänksrealistisk anda hur en ung man förföljs
av en våldsam händelse i barndomen, något som gör
honom medveten om att livet är något man måste lära
sig leva.

Rekommenderad från gymnasiet
EN FILMHANDLEDNING AV
LOUISE LAGERSTRÖM

Handlingen
Manchester i norra England. Eric, en ung man på drygt
tjugo år har just släppts ut efter ett fjorton år långt fängelsestraff. Att han har deltagit i mordet på en jämnårig
flicka är en hemlighet som kommer att avslöjas under filmens gång. Försedd med sitt nya namn, Jack, ska han
med hjälp av stödpersonen Terry återanpassas till samhället igen.
Trots osäkerhet kring de mest vardagliga bestyr verkar
Jack snabbt anpassa sig till det nya livet. Han blir inneboende hos en vänlig dam och får ett arbete på en speditionsfirma där chefen tydligt visar att han har överseende
med att han varit straffad. Han vet dock inte för vad. Till
sina arbetskamrater påstår han att han har suttit inne för

bilstöld. Han får en god vän i jobbarkompisen Chris som
tar med honom på puben och uppmuntrar honom att
stöta på sekreteraren, Michelle. Hans sociala kompetens
är inte på topp och efter en glad utekväll gör han först en
misslyckad framstöt mot Michelle och avslutar den med
ett slagsmål, något som imponerar på hans killkompisar.
Inte desto mindre lyckas han snart inleda en romans med
Michelle.
Att inte kunna röja sin riktiga identitet tynger honom
dock och i fragmentariska minnes- och drömbilder gör sig
barndomen och flera traumatiska händelser påminda.
Hemmet, där fadern drack och var våldsam, medan modern tynade bort i cancer. Mötet med den jämnårige och
karismatiske Philip blir en ödesdiger vändpunkt. Flera
incidenter där Philip visar en extremt aggressiv sida leder
till sist fram till katastrofen. En eftermiddag stöter de på
en jämnårig flicka som de börjar bråka med. Philip som
har en mattkniv börjar skära henne och vad som sedan
händer är höljt i dunkel. Men flickan påträffas död och de
bägge pojkarna ställs inför rätta.
Under rättegången är pojkarnas identitet dold och de
benämns Boy A och B. Men åklagaren skräder inte orden
när han utmålar de två nioåringarna som ondskan personifierad. Ett antal år senare dör Philip i fängelset. Den
officiella förklaringen är självmord. Men filmen visar att
han mördats av andra interner. Terry är övertygad om att
samma hotbild vilar över Jack.
I sitt förhållande med Michelle vill Jack vara ärlig och
berätta sanningen om sin bakgrund. Terry avråder honom
och varnar honom att det kan förstöra hans framtid. Men
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Terry har i sin iver att beskydda Jack försummat sin egen
son som för tillfället är arbets- och bostadslös och tillfälligt flyttat hem till pappan.
Under en tur med firmabilen blir Jack och Chris vittne
till en bil som förolyckats. De räddar en liten flicka från
bilvraket och utses till hjältar med bild i den lokala tidningen. Både på firman och av Michelle hyllas Jack på
alla tänkbara sätt.
Men Jack, som motvilligt låtit sig fotograferas, får nu
sina farhågor bekräftade. En inofficiell lösensumma har
utfästs till den som kan avslöja var Boy A befinner sig, nu
när det kommit till allmänhetens kännedom om hans frigivning. Även på teve tas nyheten om den frisläppta Boy A
upp och ett gammalt foto på Jack (Eric) visas. Terry inser
att det är hans egen son som har avslöjat Jacks identitet
och skvallrat för pressen.
Nu går allt snabbt. Michelle håller sig undan eftersom
hon känt igen bilden i tidningen. Jacks arbetsgivare ringer
och säger att han inte behöver komma till jobbet mer och
vännen Chris känner sig lurad av en 'mördare'. Nu vet alla
och kring Jack sluts ett nät av ångest och rädsla. Han blir
tvungen att vända i dörren när huset omringats av journalister och han flyr genom ett takfönster.
Hans egen bild möter honom från hundratals löpsedlar
på kiosken vid tågstationen där han hoppar på första
bästa tåg som tar honom till ändstationen, en badort vid
kusten. Han promenerar ut på träpiren. Plötsligt dyker
Michelle upp som i en dröm och försäkrar honom att hon
skulle ha förlåtit honom. Han tar upp ett brev han tidigare
fått av flickan han räddade där hon kallar honom sin
ängel. Men ingenting kan rädda Jack. Balanserande på
kanten till piren håller han en förlåtande monolog till alla
de som trott på honom och dem som han svikit. Men han
orkar och vågar inte leva med sig själv längre. Eller? Kommer han hoppa eller inte…

symboliska namnet Nike Escape, och ett starkt stöd från
sin övervakare och förtrogne Terry, kan livet äntligen
börja. Men det är inte vilket liv som helst. Han kommer
vara både övervakad och beskyddad och begår han
minsta misstag åker han tillbaks i fängelset.
Till en början artar sig allt väl. På svaga ben och med
ett osäkert leende lyckas han få jobb, arbetskamrater och
flickvän. Och så länge omgivningen tror att hans fängelsetid beror på smärre stölder är de beredda att ge honom en
andra chans. Kanske är han själv den som har det svårast.
Minnesbilder från barndomen och fragment från dagen
för brottet tränger sig på. När han så möter kärleken,
något han är lika ovan vid som att äga egna pengar, vill
han vara ärlig och berätta om sin identitet. Men när den
röjs vänder sig alla honom ryggen. Besvikna, svikna, arga
och rädda. Arbetsgivaren avskedar honom omedelbart,
vännen Chris känner sig utnyttjad och lurad medan
Michelle, som älskar honom och haft störst förtroende för
honom, känner sig bedragen.
• Inledningsvis verkar de flesta vara beredda att förlåta
Jacks kriminella historia. Några bilstölder är inte så laddat eller förknippat med ondsinthet. Men avslöjandet blir
precis den katastrofala vändpunkt som Terry fruktat och
Jack någonstans inte velat tro på. Hur tar sig förändringen uttryck i filmen?

Förlåtelse - en andra chans

I lagens mening har Jack fått samhällets 'förlåtelse' i och
med att straffet är avtjänat. Men det står klart att allmänheten inte är av samma åsikt. Redan den hetsiga stämningen under rättegången visar vilka starka känslor som
barnamordet sätter i gungning. Och fortfarande väntar
personer utanför murarna på Jack. Medierna bidrar också
starkt till att underblåsa hatet. Man har till och med utfäst
en lösensumma och publicerat en datamanipulerad bild
av hur Boy A skulle kunna se ut. Men det är ödets ironi att
det är Terrys son som avslöjar faderns skyddsling.

Efter fjorton år i ungdomsfängelse ska Jack, förre detta
Eric eller "Boy A", få chansen att anpassa sig till ett nytt
liv. Med ny identitet, ett par nya gymnastikskor, med det

• Terry är redan från början medveten om omvärldens
intolerans och hat. Därför varnar han Jack för att aldrig

FI LM HAN DLE DN I NG UTG IVE N AV SVE N S KA FI LM I N STITUTET. TE L

08-665 11 00.

WWW. S FI . S E / FI LM I S KOLAN

någonsin avslöja sin bakgrund och identitet. Samhället
har inte glömt eller förlåtit. En journalist utanför Jacks
hem ropar åt honom och undrar om hans grannar inte har
rätt att veta att en mördare flyttat in i kvarteret. En inställning som speglar något av den intolerans och rädsla
som han säkert delar med flera. Fundera över hur filmen
styr våra egna sympatier? Även om vi inte vet vad som
hände. Diskutera hur vi ser på Jack/Erics kompis Philip
och hans roll i mordet? Hur tror ni att vi skulle ha sett på
det hela om vi tydligare hade fått en sympatisk och nära
bild av offret?

att förlåta pojkarna. De sociala myndigheterna med professionellt psykologiskt stöd fanns vid pojkarnas och familjernas sida.
"Boy A" liknar mer fallet Bulger än ovanstående skandinaviska exempel. Efter att först ha blivit dömda att spärras in på obestämd tid fastställdes pojkarnas straff så småningom till femton år. Först särskild ungdomsanstalt och
sedan vanligt fängelse. När deras straff reducerades till
åtta år krävde James Bulgers föräldrar i ett upprop, som
skrevs under av 300 000 personer, att de skulle dömas till
livstid, bokstavligen.

Filmen har likheter med det uppseendeväckande fall i
Storbritannien 1993 då två tioåriga pojkar förde bort och
mördade tvåårige James Bulger. Den anmärkningsvärda
rättegången hölls inför öppna dörrar och därpå skapades
rena lynchstämningen, både i samhället, i medierna och
på politisk nivå. Pojkarna dömdes till över tio års fängelse. Premiärminister John Major uttalade sig; "Vi måste
döma lite mer och förstå lite mindre." När pojkarna släpptes ut under hemlig identitet blossade hämndbegäret upp
igen hos personer som inte tycker att de straffats tillräckligt.
Varken regissören John Crowley eller författaren till
förlagan “Boy A”, Jonathan Trigell, vill påstå att berättelsen bygger på verkliga händelser. De var mer intresserade
av fenomenet barn som dödar barn. Något som förekommer överallt i världen. De ville också undersöka motbilden till det som ofta skildras i medierna. Offret och deras
familj. Hur kunde den andra sidan se ut? Kunde de också
ses som offer med tanke på bakgrund, klass och sociala
förhållanden.
I Arvika inträffade en händelse 1998 där två pojkar,
fem och sju år gamla, orsakade en fyraårings död. Polisen
var ytterst varsam med alla barn som var inblandade i
händelsen. Både de som varit med och de barn som hördes. Det betonades att det handlade om en 'lek som urartade' och alla inblandade fick stöd från polis, socialtjänst
och psykiatri.
Några år tidigare dödades en femårig flicka i norska
Trondheim av jämnåriga pojkar. Även denna gång ansträngde sig hela samhället, efter flickans mors inrådan,

• Filmen belyser situationen med förövaren som ett lovligt villebråd för mobben. Inte ens murarna kring fängelset visar sig kunna ge något skydd. Som barnamördare
befann sig Philip långt ner i hierarkin och när han hängs
av andra interner kan man tänka sig att det skedde med
både medfångars och vakternas goda minne. Fundera
över varför olika länder kan ha så olika inställning till
straff kontra rehabilitering. Vilka i grunden skilda värderingar kan finnas utifrån samhällstrukturer och traditioner? Kanske vi alla kan förstå att en mor som mist sitt
barn åberopar att mördarna skall 'ruttna i helvetet'. Men
vad händer om resten av samhället antar samma emotionella aspekter på rättvisa? Hur fungerar då vårt rättssystem?
• Det figurerar uppgifter på Internet att de engelska pojkarna i Bulgerfallet nu eftersöks via Facebook. Och det
finns flera exempel på att nätet kommit att bli ett forum
för förtal och hämndaktioner. Fundera över om mediernas roll håller på att luckras upp? Kan våra nya sätt att
kommunicera påverka den här typen av opinionsbildning? Är det positivt eller negativt eller bäggedera?
• Den engelska tabloidpressen är ökänd för sin grova
populism och sina skandalskriverier. Hur tycker ni svensk
kvällspress hanterar spekulativa mord ur integritetssynpunkt?
• Diskutera när ni tycker att man har avtjänat sitt straff?
Har allmänheten rätt att straffa? Hur ser ni själva på
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brottspåföljd? Ett straff i avskräckande syfte, brottsoffrens
/samhällets möjlighet att hämnas, eller skall det handla
om vård och rehabilitering till samhället?
• Den stora frågan som filmen ställer är kanske ändå
huruvida Jack kan förlåta sig själv. Fundera över hur filmen beskriver hans våndor inför att leva med en lögn. Hur
förlåter man sig själv? Finns det någon form av gottgörelse
som räcker till?

Det onda barnet
"Boy A" behandlar, både på ett individuellt och ett samhälleligt plan, ett känsligt ämne. Barn som dödar barn. Två
pojkar i tioårsåldern dödar en jämnårig flicka med kniv
och döms till fjorton års fängelse. Ett för oss alla obegripligt brott. Ett brott som här till och med får själva rättegångsprocessen att använda sig av andra måttstockar och
uttrycka sig mer emotionellt, moraliserande och fördömande än vedertaget.
Filmens åklagare skräder inte orden. Ett oskyldigt barn
har suddats ut från jorden yta och berövats alla sina framtidsutsikter. Pojkarna har skyllt på varandra och visar
ingen som helst ånger. För detta finns ingen annan förklaring än att de "onda, hemska och farliga".
Mord på barn är något av det mest obegripliga vi kan
tänka oss. Är förövarna dessutom barn själva blir det ännu
mer oförklarligt. Behandlingen av pojkarna i rättegången
visar hur infekterat det blir när barn står åtalade. Två
barn, vars fötter inte ens når ner till golvet där de sitter
bakom skottsäkert glas, är fokus för en kompakt mur av
avsky och förakt. Åklagaren talar om ren ondska, och åberopar hårdast möjliga straff. Inte som rehabilitering, utan
för att skydda resten av samhället och andra 'goda' barn
därute. Människorna på läktaren blir en tjutande mobb
med krav på ännu längre straff.
I grunden handlar det om allas vår bild av barnet som
ett oskrivet blad, något rent och oskuldsfullt. Ett barn ska
vara oförstört och med en genuin känsla för rättvisa,
empati och gränser. Det önskar och tror vi. Samtidigt
säger vi ofta att barn kan vara så grymma.

• Varför har vi så svårt att se barn som komplexa varelser?
Skräckfilmer med barn i huvudrollen har kommit att bli
en filmisk arketyp. Vad är det som är så skrämmande med
barns 'ondska'? Vad vill vi hitta för förklaringar? Besatthet? Gener?
Filmen ger inget entydigt svar till varför pojkarna dödade
flickan. Men flera orsaker i deras uppväxt presenteras som
bidragande parametrar. Eric framstår som en väldigt ensam pojke med en frånvarande far, presenterad endast
som en arm med vidhängande cigarett och whiskyglas.
Modern är döende i cancer utan ork eller lust att engagera
sig i sonen. Inte ens när han kommer hem efter att ha blivit slagen av ett gäng äldre killar möts han med värme.
När Eric träffar den spännande Philip blir han för första
gången sedd och bekräftad. Genast märker han vännens
aggressiva sida då han försvarar Eric mot mobbarna. Och i
det läget blir han bara imponerad och känner sig trygg i
att denne lille kille har sådana krafter.
Pojkarnas lekar tangerar ofta det farliga och förbjudna.
Incidenten med det grymma plågandet av ålen avslöjar
Philips brist på empati och hans sätt att ta till övervåld indikerar att han inte har några spärrar när han blir trängd.
Mötet med flickan handlar också om att Philip känner sig
kränkt över hennes sätt att kalla honom och Eric för äckel.
• Vi får heller inte många ledtrådar till vem Philip är eller
till hans bakgrund. Men han nämner för Eric att han har
blivit sexuellt utnyttjad. Vill filmen antyda att allt detta
kan ha varit bidragande orsaker till deras handlingar? Pojkarna känner igen sig i varandra och bekräftar varandra
trots att de är väldigt olika. Båda pojkarna har uppenbart
besvärliga förhållanden hemma. Deras gemenskap blir
också en pakt mot en oförstående omgivning. Vad kan
denna gemenskap ha gett dem för styrka? Hur vänds det
hela till en osund symbios?
Onda barn förutsätter i en logisk begreppsvärld också det
goda barnet. Den mördade flickan är till exempelvis ett
gott barn. Filmen och boken den bygger på har ett uppsåt
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att skapa sympati och förståelse för den unge förövaren.
Man tar på ett sätt ställning för honom genom att ge förklaringar till brottet och beskriva hans socioekonomiska
bakgrund. Flickan som mördas framställs som ganska
osympatisk vilket i sin tur lägger något av skulden på
henne. Den diffusa beskrivningen av mordet gör att vi
som publik ändå inte riktigt kopplar ihop Eric med själva
dödandet. Å andra sidan arbetar medierna, både filmens
och verklighetens, ofta med att demonisera förövaren och
ta parti för offret. När det gäller fallet Bulger, kallades
han exempelvis "Jamie två år" (han var snarare närmare
tre), för att framhäva honom ännu mindre, mer oskuldsfull och mer änglalik.
• Fundera över hur man från olika sidor manipulerar och
framhäver vissa egenskaper för att framställa någon som
antingen god eller ond. En fråga som ställs under filmens
rättegång handlar om pojkarnas medvetenhet och insikt
om rätt eller fel. Här anses de kapabla att se distinktionen. Domstolen har uppfattningen att de då också ska
straffas därefter. Att de i den bemärkelsen är vuxna nog.
Nu utspelar sig detta i England, med både annan lagstiftning och en annan inställning till exempelvis uppfostran
och aga. Om man bortser från lagens mening, när är man
vuxen? Varför tror ni rättsväsendet väljer att bortse från
förövarnas psykosociala förhållanden?
• Terry är den som stenhårt tror på rehabilitering och på
Jacks inneboende förmåga att bli en bättre människa.
Men han går djupare in i rollen. Han blir den fadersfigur
som Jack aldrig haft. Den som ovillkorligt älskar, stöttar
och utbyter förtroenden. Terry sviktar aldrig. Tror aldrig
Jack om något ont. Och tack vare honom går allt bra, till
en början. Precis all den uppmärksamhet och kärlek som
han inte förmår att ge sin egen son. En övergiven och obekräftad son som till slut hämnas på ett sätt som drabbar
Jack katastrofalt. Men kanske vill han bara bli bekräftad.
Fundera över de två motsägelsefulla relationerna. Hur
styrker de tesen om varje barns behov att bli bekräftad för
att kunna bli en bra och empatisk människa?

Några ord om form och berättarmedel
"Boy A" beskriver ett försök att återanpassa en människa
till ett samhälle utanför fängelsemurarna. Om att befinna
sig i en miljö som både är bekant och helt främmande.
Regissören har velat presentera oss för huvudpersonen
Eric Wilson/Jack Burridge förutsättningslöst. Vi möter en
ung man som verkar nästan som nyfödd inför livet samtidigt som vi i återblickar och minnesfragment ges ledtrådar till vad som ledde till att han blev en barnamördare.
Handlingen är förlagd till ett gråtrist Manchester med
sin arbetarbebyggelse och sitt industrilandskap. Det är
främst i minnesbilderna som naturen, dit Jack och Philip
tar sin tillflykt undan skolan, gör sig påmind. En nästan
överdrivet pastoral fond, med tanke på det hemska som
kommer hända. Bilder där Jack blir både betraktare av sig
själv och en subjektiv iakttagare av våldshändelserna.
Trots den utpräglade realistiska grundton som filmen
rymmer är miljöerna samtidigt väldigt stiliserade, renodlade och fria från ovidkommande föremål. Personerna,
och framför allt Jack, utgör bildernas fokus.
Inredningarna är svagt pastelliga i rosa, grönt och brunt
med en tendens av grått. Hans utsatthet förstärks i bilder
som när han går ensam mot en enorm tegelvägg eller sitter ensam i sitt lilla inackorderingsrum, en opersonlig

låda där han framstår instängd som ett litet försöksdjur.
Enda ljuset kommer från ett takfönster vilket ytterligare
förstärker känslan av instängdhet. Han kan inte ens se ner
på gatan.
Även Jacks arbetsplats och flickvännens bostad är scenografiskt avskalade. Uppbyggda och komponerade för
att framhäva relationer, känslor och intensifiera dialogen,
inte för att stjäla uppmärksamhet. Normaliteten är nästan
förvridet normal medan Jacks plats i den förblir kaotisk.
Diskoteksscenen där han 'dansar' runt efter att ha fått i sig
droger beskriver hans totala brist på fotfäste i tillvaron.
Miljöerna i “Boy A” är skildrade som om de vore sedda
genom Jacks nyvakna ögon. Något av en overklig verklighet där intrycken ibland blir så många att de bara blir till
ett brus runtomkring honom. Det tillåter oss också att
koncentrera oss på Jacks upplevelser och hans successiva
steg att försöka lära sig leva. Berättelsens obesvärade sätt
att skifta mellan nutid och dåtid förstärker Jacks känsla
av att vara fångad i det förflutna på så sätt att det påverkar hans dagliga liv. Samtidigt är film ett medium som
effektiv styr våra sympatier.
• Filmens sätt att bygga upp hans karaktär som ett pussel
är förstås ett medvetet val för att få oss i publiken att fatta
sympati för en person vi inte vet något om. Fundera över
hur filmen har arbetat med bilden av Jack. Hade en
annan väg varit möjlig? Om vi hade konfronterats med
hans brott från början, hade han då kunnat vinna vår
sympati? På vilket sätt medvetandegör den vårt behov av
att snabbt döma eller kategorisera människor?
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