
Last Stop Fruitvale Station
En filmhandledning från Svenska filminstitutet

Rek. åk 8 – gymnasiet

Den 1 januari 2009 skjuts 22-åriga Oscar Grant ihjäl av en polis på en välbesökt tunnelbanesta-

tion. Med medpassagerarnas mobilkameror fångas händelsen av flera vittnen och ett klipp börjar 

spridas på YouTube. Last Stop Fruitvale Station är en film om Oscar Grants sista dygn i livet och 

en påminnelse om livets förgänglighet och slumpens skräckvälde över oss, om polisens övervåld 

och farorna med att stereotypisera människor. Filmen kan tittas på i samband med undervisning i 

samhällskunskap, media och film. 
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Handling
Last Stop Fruitvale Station inleds med en svart skärm. Vi får höra Oscar 
Grant och hans flickvän Sophina diskutera nyårslöften. Sophina avslöjar 
att hon ska bojkotta kolhydrater och Grant kontrar med att han ska 
sluta sälja marijuana. Sekunden efter tar filmen avstamp i det verkliga 
YouTube-klipp som började cirkulera i början av 2009. I klippet ses en 
handfängslad och försvarslös Oscar Grant skjutas ihjäl av en polis på 
en välbesökt tunnelbanestation. Polis som sköt säger senare att han av 
misstag drog en riktig pistol istället för en elpistol. Efter att skottet har 
avlossats svartnar skärmen och vi lämnas med åskådarnas chockade och 
skräckslagna röster.

När själva spelfilmen börjar har vi spolat tillbaka tiden ett dygn och 
Sophina kritiserar Grant för en otrohetsaffär, medan han själv tänder en 
joint och bjuder på lojt försvar. De försonas samtidigt som deras dotter 
Tatiana knackar på dörren till deras sovrum. Grant plockar upp en stor 
påse med marijuana och gömmer den innan han öppnar. De somnar 
tillsammans alla tre.

Morgonen efter lämnar de Tatiana på dagis och Grant smyger med go-
dis till henne trots att Sophina förbjudit det. När Grant lämnar Sophina 
på jobbet diskuterar de kvällens nyårsplaner. De bestämmer sig för att 
åka över bron från Oakland till San Fransisco och titta på nyårsfyrver-
kerierna.

Förutom nyår är det Grants mammas födelsedag och han åker till 
mataffären, där han även jobbar, för att köpa krabbor. En vit kvinna 
står vid fiskdisken, förvirrad och osäker. Hon vill köpa fisk som passar 
för fritering, men vet inte vilken sort hon borde köpa. Grant erbjuder 
sig att hjälpa henne genom att ringa sin mormor som får dela med sig 
av sitt recept till kvinnan. Nöjd med att kunna stå till hennes tjänst får 
Grant syn på matbutikens chef och går fram. Här blir det uppenbart 
att Grant inte alls har ett jobb, han har fått sparken för att han varit sen 
till sina skift och ber nu chefen om en andra chans. När chefen svarar 
att tjänsten redan blivit tillsatt ändras något i Grants ansikte. Hans 
ögon smalnar, hans käke spänns och han insisterar på att han verkligen 
behöver jobbet. Chefen vägrar och Grant frågar honom om han vill bli 
väntad på utanför butiken – ett indirekt hot. När kvinnan från fiskdisken 
ropar på honom för att tacka för hjälpen försvinner ansiktsuttrycket och 
Grant återgår till sitt charmiga jag.

Hemma igen får Grant ett samtal av sin syster som meddelar att hon 
behöver låna 300 dollar till hyran. Grant säger ja, lägger på och ringer 
omedelbart upp en person som vill köpa marijuana. Han plockar upp 
påsen han gömde tidigare och tar bilen för att möta köparen.

På vägen stannar han för att tanka och möter en löskopplad hund. Han 
kelar med den innan den springer iväg. Någon minut senare hörs ljudet 
av en slirande bil och hunden blir påkörd innan föraren smiter. Grant 
försöker rusa efter föraren, men ger upp och går tillbaka till hunden. 
Han bär den till trottoaren och det syns att hunden är uppenbart skakad 
och dör efter en kort stund.

Han kör vidare till platsen där han ska möta köparen, en gräsplätt vid 
havet intill en stor motorväg. Medan han väntar blickar han ut över ho-
risonten och vi får en tillbakablick till två år tidigare. Nyårsafton 2007 
tillbringade Grant nämligen i fängelset och återblicken tar vid när Grant 
får ett besök av sin mor. De pratar lite om Tatiana innan en annan fånge 
går förbi, frågar Grant om detta är hans mamma och om hon också är en 
tjallare. En vakt särar på dem och Grant och mamman börjar prata igen. 
Men den här gången är något annorlunda. Hon avslöjar att det här är 
sista gången hon tänker besöka honom och att han måste sluta med sitt 
kriminella liv.

När vi återvänder till nutid väntar Grant fortfarande på köparen. Han 
tar fram påsen med marijuana och tömmer innehållet i vattnet. Till slut 
anländer köparen. Grant hävdar att han redan sålt knarket till någon 
annan och ger istället en liten reservpåse till köparen. När han försöker 
betala vill inte Grant ta emot pengarna.Efter transaktionen hämtar han 
Sophina på jobbet, de plockar upp Tatiana och åker hem till Sophinas 

mamma för att byta kläder. Nu erkänner han Grant för Sophina att han 
fått sparken från jobbet och att det inträffade för två veckor sen. Han 
avslöjar också att han dumpade påsen med marijuana i ett försök att 
starta på nytt.

De åker över till Grants mamma för födelsedagsfirandet. Medan 
Sophina och Tatiana hjälper till att förbereda krabborna pratar Grant 
fotboll med resten av männen i huset. De ber en bordsbön innan de 
äter tillsammans. Några timmar senare hjälper Grant sin mamma med 
disken. Hon frågar om kvällens nyårsplaner och han berättar att de 
ska titta på fyrverkerierna med vänner och ta det lugnt. Hon uttrycker 
en oro för att de ska dricka och hamna i trubbel. Mamman övertygar 
Grant om att han åtminstone ska ta tåget in till stan, istället för bilen. 
Han går med på det.

Innan de åker in till stan lämnar de Tatiana hos Sophinas syster. 
Grant bäddar ned henne, men hon utbrister ”Gå inte!”. ”Jag är rädd”, 
säger hon och hänvisar till pistolskotten som hörs utanför. Grant för-
säkrar henne om att det bara är nyårssmällare och att hon inte behöver 
oroa sig.

Grant och Sophina möter sina vänner och tar tunnelbanan in till San 
Fransisco för att titta på fyrverkerierna. På tillbakavägen är tunnel-
banevagnen fullsatt. Grant lämnar sina vänner för att försöka hitta 
en sittplats och stöter på fången han hade en konflikt med i fängelset 
två år tidigare. Fången går till attack och ett slagsmål bryter ut innan 
fången flyr ut från vagnen vid nästa station. I ett försök att inte dra till 
sig uppmärksamhet hoppar även Grant och hans vänner av tåget men 
möts av två poliser, varav den ena är särskilt aggressiv. De tvingas 
sätta sig på tunnelbaneplattformen medan polisen tillkallar förstärk-
ning. Grant och hans vänner protesterar högljutt och polisen svarar 
med att eskalera den hårda omhändertagningen. Grant ställer sig upp 
för att försöka medla men slängs till marken och får handklovar runt 
sina handleder. Han placeras på magen och får en knäspark i nacken. 
Medan Grant stretar emot reser sig en av poliserna upp, plockar upp 
sin pistol och skjuter den handfängslade Grant i ryggen. Tumult bryter 
ut. 

Snart anländer en ambulans som tar Grant till sjukhuset. Vän-
ner och familj är samlade. Läkarna gör sitt bästa för att operera 
honom, men det är lönlöst. Grant avlider på sjukhuset, och medan 
hans mamma beskådar hans döda kropp grämer hon sig över att 
det var hon som övertalade honom att ta tunnelbanan. I efter-
texterna avslöjas att polisen som sköt Grant åtalades för mord, 
dömdes till två års fängelse och släpptes efter elva månader. I fil-
mens sista klipp, ett från verkligheten, syns en samling människor 
utanför Fruitvale-stationen på nyårsdagen 2013. Bilden av verk-
lighetens Tatiana Grant blir är det sista vi lämnas med.

Filmens form – dokumentära klipp 
och iscensättning

• Last Stop fruitvale Station är en spelfilm, men regissören väljer 
ändå att ta avstamp i ett YouTube-klipp av det verkliga händelseför-
loppet. Klippet är grynigt, rörigt och i allra högsta grad dokumentärt. 
Genom att inleda med klippet avslöjar regissören direkt vad Oscar 
Grants öde är och även om många torde känna igen fallet, är det 
ingen vild gissning att majoriteten av världens tittare inte gör det.

• Vad tror ni regissören vill säga genom att inleda med ett doku-
mentärt klipp? Hur påverkas ni av att se det? Tror ni att ni hade sett 
filmen annorlunda om den inte inleddes med det här klippet?

• Filmen avslutas med ett liknande dokumentärt klipp där vi 
kan skymta den verkliga Tatiana Grant. Varför tror ni regissören 
återgick till dokumentärt foto i slutet? Hur tolkar ni Tatiana 
Grants ansiktsuttryck? Hur kände ni själva när ni fick se henne?
Trots sina 85 minuter utspelar sig Last stop Fruitvale station endast 

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET



EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV FILMINSTITUTET

under ett dygn. Det är en utmaning att under så kort tid skapa en hel-
hetsbild av en person och här har regissören ett stort ansvar. Genom 
sättet han gestaltar Oscar Grant kan han antingen få tittaren att känna 
att Grant antagligen förtjänade sitt öde eller att han var helt oskyldig. 
Eller kanske något i mitten?

 • Vad tycker ni om filmens gestaltande av Oscar Grant? På vilka sätt 
etableras att han har ett kriminellt förflutet han fortfarande inte har 
tagit itu med? På vilka sätt leds vi till att tro att han vill förbättra sig?

• Hur väljer regissören att visa upp Grants goda respektive destruk-
tiva sidor? På vilket sätt tror ni att bilden ni fått av Grant spelar roll 
i slutet, när vi ser sättet polisen behandlar honom på? Upplever ni 
honom som en bråkstake? 

• Kunde  Grant ha hanterat situationen på något annat sätt? Är han 
bara på fel plats vid fel tillfälle? Fundera även på om ni tycker att 
Grant själv har ett ansvar för att han blev skjuten, och i så fall varför. 

• Last stop Fruitvale station är en tyst film, på så sätt att musiken är 
sparsmakad. Men visst finns den där. Filmens svenska kompositör, 
Ludwig Göransson, har sagt att han manipulerade ljud från omgiv-
ningen, till exempel San Fransiscos tunnelbana, i kompositionerna.

• Fundera på vad musiken har för funktion i filmen. Under stora delar 
av Last Stop Fruitvale Station saknas musik – varför? När den väl 
används, vad blir effekten?

Rasism och polisvåld
Regissören Ryan Coogler har själv sagt att han inte ser Last Stop 
Fruitvale Station som en film om rasism, utan som ett familjedra-
ma där huvudpersonen råkar vara svart. Men oavsett intentionen 
är det omöjligt att bortse ifrån att rasism och polisens övervåld 
står som övergripande teman, speciellt när vi de senaste åren har 

haft ett stort antal av uppmärksammade fall där svarta obeväpna-
de amerikanska män har dödats av polisen. Under 2012 utgjorde 
exempelvis svarta 31 procent av alla som blev skjutna av polisen, 
trots att de endast utgör 13 procent av USA:s befolkning. Enligt 
FBI:s data mellan 2010 och 2012 löpte svarta tonåringar 21 gång-
er högre risk än vita att skjutas av polisen.

Varje uppmärksammat fall har följts av protester varav de störs-
ta, i Ferguson och Baltimore, har kommit att dominera medie-
flödet. Protesterna i Ferguson inleddes när den 18-årige Michael 
Brown dödades med sex skott i det lilla Ferguson i utkanten av St. 
Louis. Detta trots att han enligt flera, av varandra oberoende vitt-
nen, var ostraffad, obeväpnad och hade händerna i luften, något 
Något som även obduktionsrapporten tydde på. 

Protesterna möttes av en chockerande militariserad poliskår 
som inte bara använde sig av gummikulor och tårgas – det senare 
förbjudet att använda i krig enligt Genèvekonventionen – utan 
också hindrade media från att filma och arresterade elva journa-
lister.

Förutom själva dödsskjutningen har polisen kritiserats just för 
sin reaktion mot protesterna och många menar att deras svar ofta 
är alldeles för brutalt. I Last stop Fruitvale station kan vi se ett lik-
nande svarsätt från polisen när de möter Oscar Grants visserligen 
högljudda men ändå bara verbala protester med fysiskt våld.

• Hur mycket våld får poliser använda i omhändertagandet av 
misstänkta personer? Har polisen ett ansvar i att se till att våldet inte 
eskalerar? Varför/Varför inte? Varför tror ni att svarta amerikaner 
löper större risk att utsättas för polisvåld i jämförelse med vita? 

• Om man som svart amerikan vet att man löper större risk för att 
utsättas för polisvåld, vad tror ni det får för effekter på ens syn på 
poliser? Om vi utgår från filmen, på vilket sätt hade polisen kunnat 
agera annorlunda för att undvika dödsskjutningen? På vilket sätt 
hade Oscar Grant och hans vänner kunnat göra det?
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• Vad tycker ni poliskåren borde göra för att bygga ett förtroende hos 
de medborgare som inte har tilltro för polisväseendet? 

• Vad tänker du när du hör ”civila rättigheter” ? Skriv ner kort några 
associationer och tankar. Sätt er sedan i grupper och diskutera vad 
civila rättigheter kan vara och försök tillsammans komma överens 
om en definition. Läs sedan upp era definitioner för hela klassen och 
diskutera huruvida de olika gruppernas definitioner skiljer sig. 

En bidragande orsak till protesternas långa livslängd är att många 
demonstranter anser att det inte går att lita på rättsväsendet. I 
fallet Michael Brown beslutade en så kallad Grand Jury att det 
inte ens fanns skäl att åtala polisen, detsamma gällde fallet Eric 
Garner, trots att ett YouTube-klipp har cirkulerat där det framgår 
att en polis stryper honom samtidigt som Garner säger att han 
inte kan andas. Tidigare fall inkluderar obeväpnade Trayvon Mar-
tin som sköts ihjäl av en vigilante och rättshaverist (som friades), 
obeväpnade Sean Bell som dödades när polisen sköt ”omkring 50 
skott” in i hans bil (de friades) och 23-åriga, obeväpnade Amadou 
Diallo  som sköts 19 gånger (övriga 22 skott missade) när han 
sträckte sig efter sin plånbok för att ta fram sitt id-kort (även i 
detta fall friades alla poliser).
´

• Hur upplevde ni filmens slutskede när det framgick att polisen som 
sköt Grant friades efter elva månader? Vad tyckte ni om straffet? 
Vad var det som ledde till att Oscar trots att han låg på marken med 
handklovar blev skjuten? 

• Ovanstående exempel visar på att  polisen i USA ofta inte har stått 
inför rättsväsendet på samma villkor som ”vanliga medborgare”. 
Vilka moraliska/etiska dilemman visar det på?

• Rättväsendet är den delen av statsapparaten som har mandat att 
döma en situation och ge en juridisk dom. Det betyder dock inte att 
fallet är avklarat och att en allmängiltig sanning är nådd. Rättvä-
sendet är likt mycket annat i samhället en social konstruktion. Hur 
tycker ni att rättsväsendet bör vara konstruerad så att den skyddar 
medborgare och polis på lika villkor? Diskutera först i smågrupper 
och sedan gemensamt. 

• Välj ett tema inom rättsväsendet som du tycker är viktig och fördju-
pa dig i det ur ett juridiskt perspektiv. Olika teman kan till exempel 
vara; sexuella trakasserier, diskriminering, mord/dråp osv. Vilka oli-
ka lagar kan gälla? Vad är till exempel skillnaden mellan vållande till 
annans död och mord? Ta fram olika exempel på fall som fått olika 
domar och undersök beslutsprocessen som ledde till domen. Vilka 
bevis framlades? Hur argumenterade parterna? 

Medias porträttering av svarta
Kritiker menar att amerikansk media gör sitt bästa för att utmå-
la svarta offer för polisvåld som skyldiga eller kriminella. När 
Michael Brown dog användes en bild på honom där han iförd ett 
basketlinne gjorde ett så kallat peace-tecken. I vissa medier spe-
kulerade man om huruvida tecknet var en gängsymbol. Samma 
sak hände med Trayvon Martin där en bild när han pekade finger 
cirkulerade istället för bilder på när han log eller när han umgicks 
med sin familj. Kritiker hävdar att mediers stereotypisering av 
svarta män har en stark koppling till dessa mord och menar att 
det inte är en slump att polisen som sköt Michael Brown beskrev 
honom som ”en demon” som bara blev argare och farligare för 
varje skott som träffade. De menar att det inte är en slump att den 
svarta hyn och hoodien fick 17-åriga Trayvon Martin att upplevas 
som ett hot när han var på väg till 7-Eleven för att köpa godis. Och 
att det inte är en slump att medier använder tveksamma bilder i 
ett försök att gangsterfiera svarta offer samtidigt som de använ-
der helylleskolfoton när det handlar om vita. Denna tanke födde 
hashtagen #Iftheygunnedmedown som slog igenom stort på Twit-
ter i augusti 2014. Den gick ut på att svarta människor twittrade 
ut två bilder på dem själva, en när de kanske tagit examen eller 
var välklädda, en annan när de kanske rökte eller drack alkohol 
– den retoriska frågan löd ”Vilken bild skulle medier använda om 
jag hade skjutits av polisen?”.

• I vår samtid är det lätt att använda sig av mobilkameror och 
dylikt för att fånga situationer som Last Stop Fruitvale Station 
visar på och sedan sprida det via internet. Kameran beskrivs 
ofta vara ett medel för samtida social politisk aktivism. Vi måste 
dock fortfarande vara medvetna om att det går att manipulera 
den rörliga bilden. På medierådet webbplats MIK-rummet hittar 
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ni en massa olika övningar och ingångar som kan introducerar 
mediekritik i klassrummet. https://mik.statensmedierad.se/

I Sverige har vi de senaste åren haft debatter om hur olika grup-
per och hur vissa platser stigmatiseras som konsekvens av skeva 
media porträtteringar. Till exempel blev det mycket debatt kring 
upploppen i Husby där olika den etablerade mediakåren blev kri-
tiserad för en ensidig rapporteringen av Husby baserad på drama 
och spänning. Medias rapportering av situationen kritiserades av 
bland annat forskare och aktivister som menade att redaktioner-
na stigmatiserade Husby som plats med rubriker som ; ”En förort 
i chock” (Aftonbladet 22 maj, 2013), ”Brandkaoset i natt” (Ex-
pressen 22 maj, 2013), ”Husby i lågor” (Expressen, 20 maj, 2013), 
”Kändes som inbördeskrig, det var mitt land, min förort” (Expres-
sen, 21 maj, 2013), ”Skiftande bakgrund bland de hittills gripna” 
(Svenska dagbladet, 25 maj, 2013).   

• Varför tror ni att vissa redaktioner väljer att rapportera om till 
exempel Husby upploppen med fokus på drama och spänning? 
Hur tror ni att de motiverar deras val av perspektiv? Ni kan till 
kontakta olika mediekanaler och fråga hur de rapporterade 
kring Husby upploppen och  fråga hur de kom fram till det ar-
betssättet var det mest lämpade.  
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Tips på fördjupning
Film:
Do The Right Thing av Spike Lee (1989) är en film om an-
strängda rasrelationer i New York på slutet av åttiotalet. I den 
väcks frågor kring polisens övervåld och protester.

Litteratur:
The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Color-
blindness av Michelle Alexander är en bok om det amerikan-
ska fängelsesystemet och den snedvridna utsträckning svarta 
och andra minoriteter placeras i fängelse.

Radio:
Rembert Explains: On the Unrest in Baltimore är en podcast 
som i kölvattnet av Baltimore-protesterna diskuterar varför 
mediers användande av ordet ”thug” är problematiskt, var 
borgmästaren har misslyckats i sitt hanterande av krisen, den 
överdrivna tron på att ”let us pray” ska lösa allt och varför 
många verkar vara mer bekymrade över krossade fönster än 
svarta människoliv.
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