
Skruva den som Beckham har, i
likhet med Bäst i Sverige , fot-
boll, kulturkrockar, kärlek och
vänskap som tema. Det är en
klassisk mot-alla-odds-komedi
om 18-åriga Jess Bhamra och
hennes kamp för att få göra det
hon helst vill och är allra bäst
på – att spela fotboll. Mot sig
har hon framför allt sin egen
familjs fördomar; de är indiska
sikher. Med sig har hon lika fot-
bollstokiga Jules vars mamma
vill att hon ägnar sig åt annat,
som killar till exempel. 

Rekommenderad från åk 8

En filmhandledning av
YLVA LILJEHOLM

Filmens handling
I filmens anslag följer vi en fotbolls-

match mellan Anderlecht och

Manchester United kommenterad av

de i England kända tv-reportrarna

Gary Lineker, Alan Hansen och John

Barne. David Beckham är med i mat-

chen och plötsligt ser vi även Jess

spela. Hon gör ett succé inhopp oc h

är den självklara gästen i studion

efter matchen. Alla pratar om det

nya stjärnskottet som har minst lik a

stor talang som Beckham själv oc h

allt är frid och fröjd ända tills Jess

mamma kommer in i studion och får

frågan om hon är stolt över sin fot-

bollsbegåvade dotter. Inte alls, svarar

mamman kort och tycker att det är

förskräckligt att Jasminda (mamman

är den enda som kallar Jess vid hen-

nes riktiga namn) visar sina bara ben

inför 70 000 åskådare. Filmens s tora

konflikt är därmed elegant presente-

rad.

Hemma hos familjen Bhamra

pågår förberedelser inför Jess sy ster

Pinkys förlovningsfest och Jess väcks

brutalt ur sina dagdrömmar (för den

nyss beskrivna matchen var natur-

ligtvis inte på riktigt) av att mamman

kommer in och kräver hennes enga-

gemang inför den stundande högti-

den . 

I parken i närheten av Jess hus spe-

las det fotboll hela dagarna. Jess är

självklart med fast det annars bara är

killar som spelar. Det är här hon lär t

sig allt hon kan. Här möter vi bland

andra Tony, en av Jess bästa vänner,

som skiljer sig en del från de andra

skrävlande och skrikiga machograb-

barna. Till parken kommer en dag

också Jules, en ung engelsk tjej som

själv spelar i ett damfotbollslag. Hon

tar kontakt med Jess och uppmun -

trar henne att komma på en träning.

Jess blir förvånad, hon visste inte ens

om att det existerade damfotbollslag.

Jules presenterar Jess för laget och

tränaren Joe som först är tveksam till

att ha henne med men som snart

smälter inför hennes stora talang och

träningsvillighet. 

Så småningom berättar Jess

hemma att hon börjat träna med ett

damlag. Mamman som just sett Jess

busa med killarna i par ken är upp-

rörd och menar att Jess mås te ge upp

fotbollstokerierna. Folk pratar så

mycket och det passar sig inte att en

flicka spelar fotboll, hon måste kon-

centrera sig på andra viktigare saker,

som att lära sig laga Aloo Gobi. Jess

pappa håller med om än i något lug-

nare tonfall. Han menar att det vikti -

gaste för Jess är att skaffa sig en

utbildning och att fotbollsdrömmar-

na aldrig kan leda någons tans. Så

småningom förstår vi att pappan

själv varit en mycket lovande cricket-

spelare som, på grund av fördomar,

fick ge upp sin karriär när han kom

till England. Han är livrädd att något

liknande ska hända hans dotter Jess.

Efter att Jess pratat med Tony

bestämmer hon sig för att ändå for t-

sätta träningen. Hon uppfinner ett

sommarjobb så att föräldrarna inte

ska undra vart hon tar vägen när hon

tränar.

Livet rullar på, Jules och Jess blir

allt bättre vänner och Jess gör succé i

laget. Vid ett tillfälle kramar Jules

och Jess om varandra vid en buss-

hållplats. Jules är lång, kortklippt

och klädd i jeans och skinnjac ka.

Föräldrarna till Pinkys blivande man

råkar se dem stå där och uppfattar

Jules som en pojke. De åker genas t

hem till Jess föräldrar och slår upp

förlovningen och det planerade bröl-

lopet eftersom de anser att Jess

betett sig skandalöst. Allt jag vet,

säger den blivande mågens mamma

ilsket, är att barn är en karta av sina

föräldrar. Skammen är stor för Jess

föräldrar och Pinky är galen av sor g

och ilska. Allt är Jess fel. 

Jules har problem av liknande slag

om än i något mindre skala. Hennes

mamma kan inte med sin pojkflicki-

ga dotter utan tjatar hela tiden på

henne att bry sig mer om sitt utseen-

de. - Det är ingen slump att Sporty

Spice är den enda av Spice girl-tjejer -

na som inte är gift, säger hon. Längre

in i filmen inser hon dock att hon

filmhandledning
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Pappan drömde en gång om att spela cricket i det nya hemlandet, dottern är en gudabenå -

dad fotbollsspelare. Men det passar sig inte för en indisk flicka.



kommer att förlora Jules om hon int e

intresserar sig för hennes stora passion.

Jules pappa, som gillar och uppmuntrar

sin dotters fotbollsintresse, lär mamman

i en underbar scen vad en off-side är,

med hjälp av vinäger-och senapsflaskor.

Klyftan mellan Jules och hennes

mamma minskar lite grand. 

Tränaren Joe har också en bakgrunds-

historia. Han anförtror Jess att hans

pappa drivit honom alltför hårt när han

var en lovande fotbollstalang. Han trä-

nade fast han var skadad och fick bestå-

ende men som spolierade hela hans kar -

riär. Bitterheten mot pappan är stor och

de har inte setts på många år. Att vara

tränare är ett sätt för Joe att komma till-

baka till fotbollen, och i Jess ser han en

chans att ta revansch. Därför försöker

han, till att börja med utan större fram-

gång, medla mellan Jess och hennes för-

äldrar när Pinky avslöjat att Jess tränat i

smyg.

Efterhand drar också ett triangeldra-

ma igång mellan Jess, Jules och Joe. Vi

förstår att Jules är förälskad i Joe men

också att Joe börjar hysa varma känslor

för Jess. Han kan dock inte inleda en

relation med någon han tränar – det

skulle innebära att han får spar ken. Med

back-up från Pinky smiter Jess med på

en resa till Tyskland tillsammans med

laget. Där vinner tjejerna en viktig

match även om Jess missar en straff.

Triangeldramat mellan Jules, Jess och

Joe hårdnar när alla går ut och dansar

på kvällen. Jess klär upp sig och sminkar

sig. Hon smakar alkohol för för sta gång-

en i sitt liv. Joe har också druckit lite

och när Jess, yr i bollen, går ut för att

hämta luft följer han ef ter. De pratar lite

och närmar sig varandra. Jess är precis

på väg att kyssa Joe när Jules kommer

ut och ser vad som håller på att ske. Hon

blir rasande och anklagar Jess för svek .

När Jess vid ett senare tillfälle försöker

förklara sig råkar Jules mamma höra

flickornas gräl och tror att de har en

uppgörelse för att de är förälskade i

varandra. Hon tror att Jules är lesbisk

och blir hysterisk över det. 

Jess och Jules fortsätter att var a

osams och det märks även på plan. När

Jess låtsas vara sjuk för att kunna smita

iväg på en match upptäcker hennes

pappa det och åker iväg för att se mat-

chen. Jess är skakad och upprörd över

konflikten med Jules och när hon blir

ojust tacklad av en motspelare som dess -

utom hånar henne för hennes ursprung

rinner sinnet över och hon blir utvisad.

Dessutom skäller Joe ut henne inför alla

tjejerna i omklädningsrummet. Efteråt

försonas hon och Joe men just då kom-

mer pappan och ser Jess och Joe hålla

om varandra. Pappan stärks i sin åsikt

att fotbollen inte är något för Jess.

Jess berättar för sin kompis Tony om

det som hände i Tyskland mellan henne

och Joe. Tony menar att man inte kan rå

för vem man faller för, att det är kärle-

ken som är viktigast. Sedan anförtror

han sig åt Jess och berättar att han är

homosexuell. - Men, du är ju indier,

säger Jess spontant men fortsätter sen

med att säga att det inte spelar henne

någon roll. Hon lovar att inte berätta för

någon. 

Så småningom löser sig konflikten

mellan Pinkys blivande mans föräldrar

och familjen Bhamra. Ingen av dem kla -

rar av att se sina barn så olyckliga.

Historien med Jess pojkvän som visade

sig vara en flicka klaras upp och bröllo-

pet tillåts. Pinky är överlycklig och föräl-

drarna bestämmer sig för att bjuda på

ett bröllop som aldrig skådats. Tyvärr

sätts bröllopsdagen till just den dag då

fotbollslaget spelar seriefinal och en ta-

langscout från USA, där det finns kvinn -

liga fotbollsproffs, ska komma för att

särskilt titta på Jess och Jules. Ett sti-

pendium till fotbollscollege i USA hägrar

ifall talangscouten tycker att de håller

måttet.

Bröllopsdagen kommer och Jess har

accepterat att hon inte kan vara med

och spela. Hon har försonats med tan-

ken att följa sina föräldrars vilja men är

djupt olycklig, fast hon försöker att inte

visa det. Tony frågar henne vems liv hon

lever. Till slut står Jess pappa inte ut

med att se sin dotter så deprimerad.

Han kommer fram till henne mitt under

festen och säger åt henne att byta om.

Skyndar hon sig hinner hon vara med i

den andra halvleken. Jess gör som han

säger och hon och Tony åker i väg i

rasande fart. Väl på plan gör hon succé.

Talangscouten är på plats och både hon

och Jules får sina åtråvärda stipendier.

Då återstår bara ett problem. Jess vet att

hon aldrig kommer att få åka innan hon

gift sig. Tillbaka på festen beslutar sig

Tony för att hjälpa henne. Spontant drar

han fram Jess och deklarerar för famil-

jen och alla släktingar att han och Jess

ska förlova sig. Jess avbryter honom

dock och säger att hon är trött på att

ljuga. Hon berättar som det är om sti-

pendiet och mot all förmodan får hon

till slut lov att åka. Däremot väljer hon

bort Joe som undrar om de två ändå

inte har någon chans. En vit pojkvän

skulle vara alltför mycket för föräldrar-

na förklarar Jess. Det viktigaste är att

göra det man själv verkligen vill, säger

hon. Det är viktigare än kärlek.

Filmen avslutas på f lygplatsen där

Jess, Jules och deras familjer samlats för

att ta avsked av tjejerna. Strax innan de

ska åka kommer Joe dit och Jess glöm-

mer vad

hon nyss

sagt och

ger honom

en lång

avsked-

skyss.

Precis då

passerar

David

Beckham.

Under

eftertex-

terna visas

bilder som

gör att vi

anar fort-

sättningen

på histori-

en. T ex

när Joe

spelar

cricket

med Jess pappa.

Kulturella skillnader/likheter
I filmen finns en ömsesidig misstänk-

samhet mellan det engelska och det

indiska. Men när det gäller flickors upp-

fostran är likheterna större än skillna-

derna. I bägge kulturerna handlar det

om samma sak – var söt, var feminin, bli

gift! För Jess familj är det visserligen

viktigt att hon skaffar sig en utbildning

och en universitetsexamen – men ännu

viktigare är att kunna laga traditionell

indisk mat och att få en indisk make. 

När apartheid exempelvis infördes i

Sydafrika 1949 handlade en av de första

lagarna om förbud mot gif termål över

”rasgränser”. Efterhand blev det förbju-

det att ens ha ett sexuellt förhållande

mellan personer med olika hudfärg.

Dessa lagar kom innan lagarna som för-

bjöd svarta att vistas på vissa ställen och

som fråntog dem andra juridiska och

medborgerliga rättigheter. Rasbland-

ning i det privata uppfattas generellt

ofta som mer hotfullt än rasblandning i

det offentliga livet.

★ Varför var det så? Diskutera. Varför är

det oftast så att man gif ter sig med

någon från samma land och kultur? Hur

många ”blandäktenskap” känner du till?

Pinky är på många sätt Jess motsats.

Båda är uppvuxna i London och har

med sig både indisk och brittisk kultur.

Pinky beter sig på ytan mer som en

indisk kvinna bör men är hon verkligen

präglad av det indiska rakt igenom?

★ Lista skillnaderna mellan systrarna

både vad gäller klädstil och beteende.

Skriv upp listan på tavlan och be elever-

Jess och Jules, två kompisar som gör

många mål.



na sätta ett ”i” framför de egenskaper

och attribut som är typiskt indiska och

ett ”e” framför de som är typiskt engel-

ska. Vem fick mest ”engelska” egenska-

per och vem fick mest ”indiska”? Är ele-

verna eniga? Kan man ö verhuvudtaget

prata om indiska kontra engelska egen-

skaper?

★ Både Jess och Jules har problem med

oförstående föräldrar – speciellt mam-

morna. Jess mamma är benhårt inställd

på att hennes dotter ska leva ett ”in-

diskt” liv. För hennes pappa verkar det

vara viktigare att hon skaffar sig en

utbildning. Ingen av dem tolererar hen-

nes passion för fotboll. Av vilka anled-

ningar? Är det någon skillnad på mam-

mans och pappans motiv för att vägra

Jess att spela fotboll? Vilka är Jules

mammas största bekymmer när det gäl-

ler hennes dotter?

Tjejer och idrott
Jess vet inte ens om att det exis terar

professionell damfotboll. När Jules

berättar det öppnar sig en ny värld för

henne. Idag är damfotbollen både eta-

blerad och respekterad i Sverige och

många andra länder, men uppbär ändå

långt ifrån samma status som herrfot-

bollen. Och det var inte många år sedan

fotbollstjej var ett nedsättande ord även

i Sverige. Då syftade man ofta på en

satt, manhaftig tjej med kraftiga ben

och kortklippt hår. Många förlöjligade

också själva spelet. 

★ Ta reda på fakta om damf otbollen i

Sverige. När startade man en allsven-

ska? Vilka lag är bäst? När började man

tävla internationellt? Hur många kvinn-

liga fotbollskändisar kan eleverna nam-

net på jämfört med kända manliga spe-

lare?

★ Hur ser det ut i er kommun? Finns det

några bra fotbollslag och är det i så fall

herr- eller damlag? Hur mycket pengar

satsar kommunen på flick- respektive

pojkfotbollen? Hur mycket pengar satsas

på fotboll och hockey jämfört med t e x

ridsport?

★ I de allra flesta sporter tävlar herrar

och damer för sig. Ridning är ett av få

undantag. Diskutera när det är rimligt

att ha könsuppdelade sporter och när

det inte är det (varför har man dam- och

herrklasser i tex curling och bowling och

schack?)

★ Gå till biblioteket och titta på hyllan

över idrottsbiografier. Hur många kända

kvinnliga idrottare kommer ni på och

finns det böcker skrivna om dem?

★ Joe berättar att hans pappa drivit

hans träning så hårt att han blev skadad

för livet. Jess själv vill visa sig duktig

inför Joe och tar en disciplinlöpning

som han beordrat på sånt allvar att hon

springer trots att hon stukat foten. Att

vara elitidrottare innebär stora uppoff-

ringar. Allra tuffast är det förstås för

dem som inte når ända fram. Många,

både killar och tjejer, drabbas av ätstör-

ningar. Andra dopar sig. Hur ska man

komma åt detta? Vems ansvar är det?

Har eleverna egna erfarenheter eller

känner till någon som tränat för hårt.

Diskutera eller skriv egna berättelser.

Filmiska rum
Det finns några platser i filmens som

ständigt återkommer. Jess hem, parken,

fotbollsplanen och i viss mån Jules rum.

Dessa platser kan ses som symboler för

Jess utveckling under filmen. Hemmet

står för hennes rötter, den grund hon

har, den plats hon kommer ifrån. Parken

står för barndomens frihet – så länge

hon var barn fick hon leka och spela på

samma villkor som killarna men parken

blir med tiden för liten och klaustrofo-

bisk och friheten förbyts i inskränkthet.

Pinkys tjejkompisar på bänken och de

skräniga killarna som tuppar sig framför

dem fungerar som en föraning om hur

livet kan bli även för Jess om hon inte

går sin egen väg.  

★ Diskutera Jules rum och fotbollspla-

nen på samma sätt – vilka funktioner

fyller dessa platser? 

★ Vilka medel använder filmmakarna

för att berätta om och markera skillna-

den mellan Jess indiska liv och hennes

engelska. Lägg märke till musiken, sce-

nografin, ljussättning mm.

Invandrare och integration
Jess och hennes familj är sikher. Det är

en gren inom hinduismen. I Sverige tän-

ker vi nog främst på män i turban när vi

tänker på sikher. Några kanske minns

uppståndelsen kring den sikhiske bus -

schaufför i Stockholm för några år

sedan som vägrade ta av sin turban när

han körde buss. På senare år har det

förekommit flera fall där invandrares

klädsel förorsakat konflikter på deras

arbetsplatser. I Turkiet vann det pro-

islamska partiet nyligen en jordskredsse-

ger. En av deras valfrågor handlade om

kvinnors rätt att bära slöja på sin arbets-

plats – något som hittills varit förbjudet

i Turkiet. För en del invandrartjejer kan

det vara besvärligt att ha gymnastik

eftersom de förväntas bära slöja. Jess

pappa fick sluta spela cricket när han

kom till England på grund av sin här-

komst och att han väg rade spela utan

turban.

★ Ska invandrargrupper tvingas anpas-

sa sig helt till förhållanden i sitt nya

land? Diskutera. Vad innebär egentligen

ordet integration? Ta reda på mer om

sikherna. Vad är typiskt för deras reli-

gion? Jess och hennes familj har invan-

drat från Afrika, inte Indien. Hur hänger

det ihop?

Lästips
Gränslös kärlek, Gellert Tamas, artikel i

Ordfront nr 11/2002

Patwant Singh,The Sikhs, 1999

Böcker om ungdom och idrott
Max Lundgrens böcker, bl.a. om Åshöj-

dens BK, Bonnier & Carlsen 1969-1992

Tomas Dömstedt, Högre och högre,

Rabén & Sjögren 2002 – om 14-åriga

Karin som har stor talang för både f ot-

boll och friidrott

Katarina Kuick, Svikare, Alfabeta 1990 –

om när killar och kompisar blir viktigar e

än laget

Ylva Wallin, Alex som i Alexandra och

Alex – laget eller målet, Tiden förlag

2000 – om tjejer och hockey

Bengt-Åke Cras, Rabén & Sjögren Raka

puckar, Rött kort mfl titlar 1997-2002.

Filmtips
East is east, Monsunbröllop, Jalla, Jalla,

Fotbollens hemligheter – 8 videofilmer

med konkreta tips och övningar för f ot-

bollshungriga. Framtagna av Roger

Gustafsson, IFK Göteborg och Leif

Janson, idrottsforskare. Egmont film.
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