
Det borde finnas regler 
En filmhandledning från Svenska filminstitutet

Rek. för åk 6 — 9

Mia och Mirjam är 14 år och söker efter nya identiteter som vuxna och försöker förstå vilka regler det är som 
gäller i den värld som de är på väg in i. Relationen mellan Mia och Mirjam är det centrala i denna bitterljuva 
uppväxtskildring. Filmen kan ge många ingångar till samtal där en kan spegla sig själv och fundera över roller, 
identitet och de val som Mia och Mirjam ställs inför.  Det borde finnas regler är en film om vänskap, konflikter 
och svek som bygger på Lina Arvidssons bok med samma namn.
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Handling
Mia och Mirjam bor i en liten stad där det inte händer så mycket. 
Det är sommarlov och det finns inget att göra mer än att längta bort 
och drömma om ett annat liv. De är bästa vänner ända sedan barn-
domen och tror att det alltid kommer att hålla ihop. De funderar 
över hur det kommande vuxenlivet skall bli tillsammans med kom-
pisen Karl i ett skjul som blivit deras fristad undan den hopplösa 
vuxenvärlden.

De testar gränser och Mirjam som är betydligt mer framåt än Mia 
har träffat en mycket äldre man, Per som hon gärna vill vara ihop 
med trots Mias protester. Miriams relation till Per gör att de håller 
på att glida isär. Mia känner sig sviken och fastän hon söker tröst 
hos Karl, känner hon sig ensam och utanför. 

Dessutom har Mia en familj som inte är så mycket stöd. Föräld-
rarna är skilda och hennes pappa dricker för mycket vilket hon inte 
har vågat berätta ens för Mirjam. Hennes mamma har en ny kille 
Kjell som Mia tycker är fånig och som stjäl mammans uppmärksam-
het. 

Mia anser att enda chansen att få tillbaka Mirjam är att försöka 
rädda henne genom att avslöja att Per bara utnyttjar henne. Hon 
drar in Karl i sina planer att sabotera Mirjam relation och tillsam-
mans med Karl som alltid vet hur saker skall hanteras börjar de spi-
onera på Mirjam och Per. Deras idé är att avslöja att Per inte är så 
fantastisk som Mirjam tror men deras försök blir inte så lyckat och 
till slut begår Mia ett misstag som för ett tag resulterar i att Mirjam 
bryter totalt med Mia. Mia är tvungen att fatta mod och be 

Mirjam om förlåtelse men inser också att man inte kan ändra på 
någon annans liv. 
Förhållandet mellan Per och Mirjam tar slut och Mirjam söker tröst 
hos Mia. Sakta men säkert hittar flickorna tillbaka till sin relation. 

Förberedelser för vuxenlivet 
Filmen visar hur svår balansgången mellan barndom och vuxenliv 
kan vara när känslorna är större än erfarenheterna. Både Mia och 
Mirjam lider både av tonårsångest och småstadsleda och vill göra 
upp med sitt familjeliv. 

De funderar och övar sig på att vara vuxna och försöka få rätsida 
på livets väsentligheter men står fortfarande med fötterna i både 
i barndomen och vuxenlivet. Ibland vill de leka med Barbie bara 
ingen får veta. Ibland pratar de om sex och om allt en måste kunna 
som vuxen: röka, flirta, dricka rödvin, se franska filmer och äta 
oliver.

Mia uttrycker en önskan om att det skulle finnas en regelbok som 
man kunde hålla sig till så att man slapp att tänka på allt: hur livet 
skall bli, vad som är rätt eller fel och om kroppen utvecklas som 
den ska. Medan Mia känner sig mer vilsen är Mirjam mer framåt 
och har redan en relation med en äldre gift man, Per, där hon ut-
forskar vad sexlivet innebär. Hon är själv ambivalent och beskriver 
det mesta som underbart men säger till Mia att hon ibland bara vill 
springa därifrån.

• Varifrån har Mia och Mirjam fått sina föreställningar om hur 
vuxenlivet ska se ut? I vilka scener kan en se deras vilja att vara 
både barn och vuxna? 

• Vilka platser har man valt för deras samtal om vuxenlivet? Vilka 
känslor skapar t.ex. deras samtal om vuxenlivet samtidigt som de 
gungar?

• Mia önskar att det fanns en regelbok att hålla sig till. Vad skulle 
en sådan regelbok kunna innehålla? Kom med egna förslag på 
regler som kunde vara bra att hålla sig till som tonåring och sam-
manställ alla råd till en bok.

Vänskapen sätts på prov
Mia och Mirjam funderar mycket över sin vänskap. Tror du att vi 
alltid kommer att hänga undrar Mia. Som Thelma och Louise då 
minus stupet säger Mirjam.

En viktig del av Mias och Mirjams vänskap är att de alltid har 
hållit ihop trots att de är olika. Vänskapen mellan Mia och Mirjam 
är tryggheten i bådas liv tills Mirjam i en blandning av godtrogen-
het och nyfikenhet ingår i ett sexuellt förhållande med Per. 

Mirjams relation till Per gör att Mia plötsligt känner sig åsido-
satt och när Mirjam föredrar att träffa Per känner Mia att det inte 
längre finns plats för henne. Mirjams sexrelation stör Mia och 
hon söker tröst hos kompisen Karl som alltid finns till hands och 
tillsammans med Karl funderar hon på hur hon skall hämnas och 
rädda Mirjam. 

• I filmens början får vi en beskrivning av hur Mia och Mirjam 
ser på varandra. Vilka olika egenskaper är det som de anser att 
de har? Hur jämför de sig själva med huvudrollerna i Thelma och 
Louise? Hur stämmer den beskrivningen med den bild som vi 
åskådare får? Försök beskriva Mias och Mirjams personligheter. 
På vilket sätt skiljer det sig åt?

Filmen handlar inte bara om en stark vänskap utan om hur snabbt 
ett förhållande kan förändras och  en vänskap gå sönder. 

• På vilket sätt påverkar Mirjams relation till Per deras vänskap? 
Hur handskas Mia med den nya situation som uppstår? Hur ska 
Mia hantera det svek hon känner från Mirjam?

• Vad anser Mia och Karl om Per och hur ser de på deras relation? 
På vilket sätt innebär den ett hot? Är det rätt eller fel att försöka 
hindra Miriam från att träffa Per? 

• Anser du att Miriam blir utnyttjad? Hur skulle du själv göra i 
Mias situation? Vad är det som gör att Mias och Mirjams starka 
vänskap håller på att gå sönder och vad är det som gör att de till 
slut hittar tillbaka till varandra?

• Diskutera vad som är viktigt i ett vänskapsförhållande? Att ha 
roligt? Kunna prata om allt? Att våga vara sig själv? Att lita på 
varandra? 

• Vad händer när en vänskap tar slut och vänskapen byts mot 
konkurrens och avundsjuka? Vad gör en när en känner sig ensam 
och övergiven? 

• Hur väljer en vänner? Var går gränsen för vad en står ut med 
från andra? Vad händer om en ifrågasätter och kritiserar varan-
dra? Hur mycket bryr en sig om vad den andra tycker?

Sprickor i familjen
Mias föräldrar är skilda. Mias pappa dricker för mycket vilket är 
något Mia inte gärna vill prata om. Inte ens Mirjam vet något. När 
Mia skall gå fram och fråga ”alkisarna” utanför systemet om de 
kan köpa ut åt dem är Mias pappa en av dem som sitter där och 
Mia rusar därifrån. 

• Hur reagerar Mia när Mirjam undrar? Vad hade hänt om hon 
hade berättat?

Mia tycker (trots allt) mycket om sin pappa och när hon är hemma 
hos honom och skall fira sin födelsedag har han bakat en tårta 
med en mobiltelefon inuti.
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• Beskriv vilka känslor Mia har för sin pappa i den scenen? Hur 
skildras den ömhet som hon (trots allt) känner för honom?

Mias mamma har träffat en ny kille Kjell som Mia tycker är en 
nörd. När han vill bjuda Mia och hennes mamma på restaurang är 
Mia trulig och följer högst motvilligt med. Som present får hon en 
nyare och finare mobil än den hon fått av pappan.

• Hur reagerar hon på presenten? Varför är hon så arg? Vad är 
det egentligen hon är arg på? På vilket sätt beskriver Mia Kjell 
för Mirjam? 

• Försök beskriva Mias relation till sin mamma i scenen där Mia 
har färgat håret? Hur märks det att Mia längtar efter att vara 
liten? Hur skiljer sig Mias relation till mamman från den till 
pappan?

Om filmspråket
Det borde finnas regler är en film ur ett ungt perspektiv som 
skildrar världen som den upplevs med Mias ögon. Filmens sätt att 
berätta ger oss inblickar i ett privat rum både fysiskt och psykiskt. 
Användandet av handkamera skapar en känsla där vi som publik 
blir närvarande i de olika rum där Mia, Mirjam och Karl träffas.

Filmen skildrar med ett starkt bildspråk fragmentariska scener 
ur Mias liv som sätter fokus på känslor och relationer. Genom 
berättarrösten som löper genom filmen blir vi Mias förtrogna där 
hon låter oss få reda på sina innersta tankar. 

• Beskriv hur relationen mellan Mia och Miriam skildras i fil-
mens inledning. Hur arbetar filmen med klippning och närbilder 
för att få oss att uppleva den närhet som finns mellan dem?

• På vilket sätt märker vi att det är Mias berättelse? Försök 
komma ihåg några scener där kameran tolkar Mias känslor. Välj 
ut några scener och föreställ er att det i stället är Mirjam som 
berättar. På vilket sätt skulle den berättelsen se annorlunda ut?
 
• Vad tänker Mirjam när hon blir utsatt för vännernas hämnd-
aktioner? Hur känner Mirjam när Mia svarar på hennes sms från 
Per?

I filmen förflyttar vi oss mellan olika miljöer som alla har sin inne-
boende stämning. Med hjälp av scenografi, färger och ljussättning 
påverkas våra känslor. Många rum och platser i filmen skildrar den 
instängda småstadsmiljö som både Mia och Miriam vill fly ifrån. 

Skjulet där Mia, Miriam och Karl träffas är en viktig plats utan 
insyn från vuxenvärlden. Det är en egen värld där de kan utbyta 
tankar om livet.  I slutet av filmen när Mia känner sig helt övergiven 
blir gatorna allt ödsligare och till slut brinner skjulet som är platsen 
för deras gemenskap ner.

• Vilken känsla får en när en kliver in i deras skjul? Varför blir 
skjulet en så viktig plats i filmen? Hur arbetar filmen med sceno-
grafi, ljus och ljud för att markera att skjulet är deras egen plats? 
Vad är det som de får utlopp för där? Vad innebär det att det brin-
ner ner på slutet? Hur förstärker filmen den ödslighet som Mia 
känner när hon vandrar fram på gatorna? Kommer ni ihåg andra 
rum/platser där scenografin förstärker dramatiken?

Det borde finnas regler har ett språk som uttrycker Mias och Mir-
jams sätt att försöka behärska den ambivalenta övergångsålder de 
befinner sig i. Det är både drastiskt och fyllt av jargong men har 
ändå både humor och allvar i botten. 

• Hur förhåller sig språket till hur de egentligen mår? Vad kan vi 
utläsa av kroppsspråket? Vad berättar det om Mias och Mirjams 
egentliga känslor? Hur stämmer det de säger till varandra och 
kroppsspråket med vad de känner innerst inne? Är det språk som 
Mia och Mirjam använder något en kan identifiera sig med?

Bok och film
Det borde finns regler bygger på en ungdomsroman av Lina Arvids-
son.  Mias presentation av hennes och Mirjams vänskap låter så 
här i boken: ”Vi hänger vid gungorna jag och Mirjam. Det är nåt 
med rörelsen fram och tillbaka och pirret i magen, som gör att man 
tänker bättre. Miriam har en jävla hangup på en gubbe som heter 
Per, han är typ fyrti och har barn och sånt. Jag vet, det är helt sjukt! 
Dom träffades genom att Mirjam var ute och gick med sin hund 
i hans bostadsområde. ”Så kom han bara där så jävla romantiskt 
Mia, du fattar inte! Jag kände mig som Charlotte i Sex and the city.” 
Man kan säga att det är Mirjams förebild, Charlotte. Jag tycker att 



Charlotte är rätt tråkig egentligen, varför vill du bli som henne?” 
”Hon har snygga kläder och stil och håret är liksom… jag vet inte, 
jag skulle vilja bli så.”  

• Hur skildras motsvarande scen i inledningen i till filmen?

• I filmen jämför de sin vänskap med filmen Thelma och Louise. 
På vilket sätt associerar de den filmen till sina personligheter? 
Hur kommer Miriams relation till Per in? 

• Välj ut några starka scener som ni fastnat för i filmen och för-
sök hitta dem i boken och jämför. Vad stämmer? vad är annor-
lunda? Hur kan en skildra den närhet som finns mellan Mia och 
Mirjam, som i filmen beskrivs i bilder, i ord? 

• I filmen får vi nästan inte veta något om Mirjams bakgrund 
men I boken får vi en djupare beskrivning av både Mias och 
Mirjams familjer. Vad betyder det för hur vi ser på dem som 
personer? 

• I boken blir Mia förälskad i en kille som heter Vlad som är 17 
år och bor i en egen lägenhet och spelar i ett band. Vlad gör att 
Mia för ett tag glömmer Mirjams förhållande till Per. Varför tror 
ni att regissören har förkortat Mias möte med Vlad i filmen? 

•Kan det vara så att Mia är förälskad/kär i Mirjam?

• Jämför språket i filmen och i boken. Hur har filmen gjort för 
att överföra jargongen, associationerna och känslan av både 
allvar och humor från boken?
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Tips på fördjupning

Litteraturtips
Det borde finnas regler (Lina Arvidsson, 2012)

Filmtips
Vi är bäst (Lukas Moodysson, 2013)
Apflickorna (Lisa Ashan, 2012)
You and me forever (Kaspar Munk, 2012)
Fucking Åmål (Lukas Moodysson, 1998)
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