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Leslie brinner
Leslie Tay är idag en av svensk musikindustris lovande stjärnor. I Leslie Brinner (2018)
följer vi honom i vardagslivet: bakom och på scenen, när han går i gamla fotspår i sitt
uppväxt-kvarter i Sofielund, i köket i samtal med Silvana Imam, och in i sovrummet
där han nyvaken reflekterar över det förflutna och framtiden. Genom att växla
mellan bilder från Leslie – killen som kommer att glänsa (2008), som spelades in ett
decennium tidigare, och bilder från hans vardag idag frammanas en betraktelse över
viljan att inte låta det förflutna definiera en, och att det går att välja en annan väg än
den som verkar förutbestämd.
Leslie Brinner lämpar sig som underlag för normkritiska diskussioner och övningar
kring maskulinitet och mansrollen, förväntningar och positiva förebilder. Med
utgångspunkt i filmen kan en synliggöra mönster och gemensamt reflektera över vad
det betyder att vara ung kille i Sverige idag.
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Om filmhandledningen
Denna filmhandledning knyter samman tematiska
diskussioner om maskulinitet med gestaltande övningar
och är framtagen som ett samarbete mellan Doc Lounge
och Svenska Filminstitutet och skriven av Miriam von
Schantz, filosofie doktor, universitetslektor, medie- och
kommunikationsvetenskap och Marco Vega, sexualupplysare, utbildare och föreläsare.
Filmhandledningen utgår ifrån tre teman, vart och ett
gestaltat av en specifik scen ur filmen som följs av
diskussionsfrågor och övningar. Dessa kan användas
tillsammans eller som utvalda delar var för sig.
Förslag till arbetssätt
• Informera eleverna i förväg så att de är förberedda,
exempelvis genom att visa filmens trailer.
• Se till att filmen kan visas i ett rum med goda ljud- och
bildmöjligheter.
• Underlätta efterföljande diskussion genom att skapa
ett tryggt rum, till exempel genom att berätta att inget
är rätt eller fel och förtydliga vilka värderingar som styr
rummet (att lyssna, dela, inte avbryta och så vidare).
• Inled diskussion/workshop med en gemensam värderingsövning (se nästa rubrik).
• Visa en av de nedan föreslagna tematiska scenerna
och låt dem diskutera frågorna eller göra övningar i
smågrupper. En del av frågorna kan kännas hotande för
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vissa, just på grund av de normer som styr killars beteende och position i gruppen. En bra fråga att ställa då
är: Vad känner du när du läser/hör frågan? Detta hjälper
dem att fördjupa sig i känslan som leder till beteendet,
istället för att endast fastna beteendet.
• Samla ihop diskussionen efter varje tema genom att gå
igenom det gemensamt.
• Fundera på hur arbetet med filmen och tematiken kan
följas upp över tid.
Förslag till värderingsövning i storgrupp
Detta är en värderingsövning som kan fungera som
synliggörande av killnormer, och kan användas som inledning till en djupare diskussion av de tre nedanstående
teman.
Börja med att markera fyra hörn i rummet du befinner
dig i. Varje hörn står för fyra olika saker: Ja, nej, ibland
och vet ej. Om du vill vara ännu tydligare kan du skriva
ut varje alternativ på lappar och sätta upp vid varje hörn.
Läs upp påståendena nedan och låt eleverna välja hörn.
Be någon från varje hörn berätta hur de tänkte. Låt det
inte bli en argumentation, utan snarare en reflektion
kring hur deras tankegångar gick innan de tog beslutet
om vilket hörn de valde. Det går att ändra sitt val efter
att ha hört hur någon annan tänkte.
Påståenden
• Det är konstigt för en kille att snacka om sina känslor
med andra killar.

EN FILMHANDLEDNING UTGIVEN AV SVENSKA FILMINSTITUTET

• Oavsett vad som händer ska en kille alltid verka stark
inför andra.
• Det är svårt att respektera en kille som alltid visar sina
känslor.
• Att bli retad är ett sätt för killar att bli tuffare.
• Killar ska alltid försöka agera manligt i nästan alla
situationer.

Filmens handling

Filmen öppnar med att Leslie soundcheckar. Han syns
diskutera med andra hur det låter. Han är mån om att det
ska bli bra. Därefter klipps det till bilder från filmen från
2008 med en ung Leslie. I en voice-over reflekterar den
vuxne Leslie över hur han var då – ”den mest fucked up
kidden” som ändå bara ”vill ha ett normalt liv”.
Leslie ska ta emot ett pris på Musikförläggarnas prisutdelning. Han gratuleras och omfamnas av välkända
musiker och intervjuas av etablerade tidningar. Han är
inte längre lillkillen från Sofielund. ”Jag har flyttat till
Stockholm nu” säger han. Med en voice-over från idag,
till svartvita bilder från ungdomen i Sofielund, förklarar
Leslie hur han och hans vänner aldrig pratat om känslor,
”vi är ju från Sevedsplan, Sofielund”, menar han. ”Att
vara trevlig kan, i alla fall där, misstolkas.” Leslie reflekterar över att det är så för att människor inte är lyckliga i
kvarteret, att få har svenska som modersmål och att där
finns en brotts- och kriminalspiral. I nästa klipp sitter
Leslie mot mjuka kuddar och berättar om mörka tankar
på grund av sin uppväxt.
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Leslie är med på Grammisgalan. Eva Dahlgren syns
genom fönstret. Leslie kramar Zara Larsson. Blir intervjuad. Leslie och Silvana Imam är i Leslies kök. Han
lagar mat och de talar om musik och samarbete. Filmen
klipps till studion där Leslie producerar och samarbetar
med artisten Cherrie. I en närbild pratar han om hur han
upplever att hans egen musik ibland kan komma i efterhand bland alla samarbeten han gör. Leslie är i studion
i Stockholm och pratar om sin kommande mixtape. Ett
telefonsamtal får honom att springa ut ur studion. Hans
pappa har varit nära att knivhugga någon och är nu själv
hotad.
Leslie fotograferas för tidningen Café. På ett mingel
presenteras han som ”Sveriges mest välklädde man”.
Filmen klipps till svart/vitt där en ung Leslie poserar
i en lite för stor vit kostym. I nutid syns Leslie stå på
ett bord på en trendig bar med en champagneflaska i
handen. Cherrie kommer in i hans sovrum och förebrår
honom för att de bara setts på tillställningar på senaste
tiden. Leslie reflekterar i närbild över att det finns något
underliggande som han försöker få fram, men inte riktigt
lyckats med än.
Leslie står i kulisserna, Silvana presenterar honom;
”Malmös finest…”. Han uppträder med ”Lever Livet”.
I en voice-over säger han ”nästa år får jag förhoppningsvis stora scenen”. Klipp till svart/vitt, Leslie och
kompisarna hänger i en trappuppgång. De går på gatan.
En bil kör förbi med hög musik som hörs genom rutorna. Någon rastar sin kamphund. I en voice-over säger
dagens Leslie att ingen säger åt en att vara hård när en
växer upp, ”utan du känner bara av det”. Leslie berättar
att han var den som gjorde saker först. Han visste redan
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Leslie uppträder med låten ”Jag förlorade dig”. Leslie
och hans vän Famosa har känt varandra sedan de var
barn. I Leslies lägenhet i Stockholm äter de smörgåsar.
Leslie menar att de vuxit och växer upp tillsammans.
Tillsammans med kompisen Tim tittar de på fotboll.
Leslie och hans kompisar är i Malaga, dit de åkt för att
han ska färdigställa sitt album. Leslie tittar ut över det
spanska landskapet och säger i voice-over: ”om du följer
din dröm måste du växa och lämna andra saker bakom
dig”. Hemma i Sverige konstaterar Leslie att skivan är
färdig, men är den? Klipp med marknadsföring för skivan, intervjuer. Bilder på moln, strand. Leslie tackar sig
själv och livet. Han säger att de första raderna i låten:
”jag bryr mig om dig” inte handlar om någon annan. Det
handlar om honom själv och han konstaterar ”Jag bryr
mig om dig Leslie”. Han ler.

Killnormer - en introduktion
Foto: Doc Lounge

som ung att han ville sälja knark, vara som de som hade
pengar, scooter, skor, egna cigg…”man lär sig av det
man ser”. I ett svart/vitt klipp syns Leslie och mamman, Leslie ska på rättegång ”för några dumma saker”
han gjort. Hans voice-over säger att sånt han gjort fått
honom att tänka på hur han kan förbättra sitt liv. I nutid
sitter dagens Leslie i en taxi i Ghana. Han hälsar på sin
familj på mammans sida. Han berättar hur han som ung
blev skickad dit och då inte ville vara där, men att han
nu vill komma dit. Berättar att hans mamma slog honom
som barn och säger att han tycker att han förtjänade det.
Mammans val gav honom en annan möjlighet än dem
han ser omkring sig, Han tycker själv att han betedde sig
bortskämt som ung. I en voice-over till bilder när han
går på gatan i Ghana berättar han hur han rökte på för
första gången när han var 10 år, hur han var full första
gången som 11-åring. Han tycker synd om sin mamma.
”Det är inte min mammas fel” säger han. Han pratar
om pappan och hur han tycker att det är synd även om
honom.
Tillbaka på Musikförläggarnas prisutdelning, denna
gång som talare, ska Leslie introducera Eva Dahlgren.
Han uppträder med låten ”Ditt Mode” på galan. Eva
Dahlgren är där för att dela ut pris till Kenneth Gärdestad och talar om hur han har hjälpt unga män förstå
att skörhet inte är något farligt. Att skörhet kan vara en
styrka”. Leslie borstar tänderna. Han berättar hur han
fortfarande ser sig själv som barn när han ser i spegeln.
På teven hör han att två män är gripna efter skott i
Tensta. Det visar sig att det är en vän till Leslie som har
blivit skjuten.

Enligt läroplanen är skolans mål bland annat att varje
elev ska respektera andra människors egenvärde genom
att ta avstånd från diskriminering, förtryck och kränkande behandling. I studier som gjorts på unga killar
återkommer vissa normer, vad vi har valt att kalla för
killnormer, som leder till en svårighet för dem att nå
de mål som läroplanen uttrycker. Genom att synliggöra
dessa normer kan vi sticka hål på fördomar och förväntningar som verkar begränsande för unga killar.
“Killnormer är sociala regler eller ramar för hur killar
förväntas vara. Killnormerna sätter ramarna för vad
som är accepterat killbeteende och vilka attityder som
anses vara okej. Det påverkar hur vi väljer att bete
oss. Normerna varierar över tid och ser olika ut i olika
sammanhang. Från barnsben får killar lära sig att
förhålla sig till killnormer. De allra flesta känner väl
till ”killnormerna”; även om de oftast är outtalade och
inte något som så många pratar om. Killar anpassar sig
eller tar avstånd från killnormerna på olika sätt beroende på situation. Vi brukar likna killnormerna vid en
ram; där en kille kanske passar in, en annan tar starkt
avstånd, någon kliver fram och tillbaka över gränsen”.
(Från Män För Jämställdhet)
De två amerikanska forskarna Oransky och Fisher sammanfattar killnormerna i fyra områden:
Ständig ansträngning

Den ständiga tävlan som hierarkier mellan killar skapar.
Det är ett positioneringsspel som kräver mycket för den
som vill tillhöra killgemenskapen.
Känslomässig begränsning
Ett sätt att bevisa sin manlighet. Vissa känslor är tillåtna att visa öppet i kill-gemenskapen. Bland dem finns
exempelvis glädje, ilska och sexuell lust. Andra känslor
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är förbjudna att uttrycka, eller villkorade, om en vill
uppfattas som manlig. Oftast för att de känslorna visar
på något annat än kontroll. Bland dessa ingår bland
annat sorg, osäkerhet och sårbarhet.
Heterosexism
Att bekräfta sin manlighet genom att ens sexuella läggning och sexuella handlingar är tydligt heterosexuella.
Därför används kränkande begrepp kring homosexualitet för att beskriva någon som anses vara mindre manlig.
Även tjejer objektifieras.

ningen samtidigt som det utåt tolkas som en styrka. Att
vara stark och stå pall för livets svårigheter och stunder,
då livets utmaningar blir för tunga att bära, är däremot
en manlig egenskap som premieras. Detta leder för
många killar och män till en ständig ansträngning och
känslomässig begränsning, vilket också leder till en
känslomässig ensamhet. Att aldrig få kunna vara svag
och alltid låtsas vara stark leder många gånger till en
försämrad psykisk hälsa.

Scen 1: ”Den som gör mig väldigt sårbar”

Social retsamhet
Sättet många killar visar vänskap på. Det är en fysisk,
såväl som verbal och känslomässig, retsamhet. Att
uttrycka genuin omtanke och kärlek görs ofta med en
nedvärdering inpaketerad i ett skämt. Om någon kritiserar sättet att handla kan ett försvar vara att förklara att
det inte var på riktigt, utan på “skoj”. Ett annat sätt att
reagera på är med ilska, för att mota bort några av de
känslor som inte kan uttryckas i kill-gemenskapen.

Leslie sitter framför datorn och lyssnar på ett musikspår.
På ett papper framför honom syns en textrad. I närbild
uttrycker han hur han känner sig kluven då han inte riktigt vet hur han ska skriva låten. Han säger att han vill
hitta den som gör honom väldigt sårbar. Vilken text kan
tillsammans med melodierna framföra denna sårbarhet
undrar han. Han testar några rader men när han lyssnar tillbaka på inspelningen förkastar han dessa: ”Nej,
så sårbar vill jag inte vara”, säger han lite irriterat.
”Det blev blödigt” förklarar han in i kameran.

Teman, scener och övningar

• Vad tror du/ni Leslie menar med ordet sårbar? Vad vill
han säga?

Sårbarhet och idéer om vad som är manligt

Sårbarhet, bräcklighet eller svaghet. Känslan har många
olika namn och är oundviklig för en människa under sin
livstid. Den kan uppstå utifrån en fysisk, känslomässig
eller social situation. Att visa sig svag eller sårbar är något som få får visa upp öppet i killgemenskapen. Genom
att ständigt förtränga sårbarhet skapas en känslomässig
rustning som håller vissa känslor hemliga för omgiv-

SCEN 1

Klipp: Scen 1, ”Den som gör mig väldigt sårbar”.
Bild: Doc Lounge

•´Kan en kille vara sårbar på samma sätt inför killkompisar som inför tjejkompisar?
• Kan en kille bli FÖR sårbar? Vad är effekterna av det?
• När kände du dig sårbar senast?
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SCEN 2

Klipp: Scen 2: ”Jag känner ingenting”.
Bild: Doc Lounge

Kameran och gestaltning av sårbarhet
När Leslie lyssnar på musiken och även när han spelar
in filmar kameran i närbild. Det är som om kameran vill
finna sårbarheten genom att komma väldigt nära.
• Vilken effekt hade den här scenen gett om kameran
hela tiden filmat på avstånd så att hela hans kropp varit
synlig? Tänker du själv på hur nära eller långt bort du
filmar om du exempelvis filmar dina vänner?
• Skriv ner en monolog om 6-8 meningar om valfritt
ämne (din dag, en hobby, en favoritfilm, en favoritartist).
Byt monolog med en kamrat. Filma kamraten som läser
sin monolog i tre varianter: i närbild, i helkroppsbild och
utan att kamraten alls är med i bild (men där något annat
filmas). Titta på varandras korta filmer och diskutera hur
kamerainställning förändrar hur ni uppfattar scenen.
Maskulina sätt att visa och hantera smärta
Sorg och eller smärta är ytterligare känslor som begränsas i killnormer. Gråt är ofta det mest förekommande
sättet att uttrycka dessa känslor. Att visa sorg genom gråt
är tillåtet om den uppfyller vissa krav. Det måste vara
något tillräckligt tungt för att andra män ska låta gråt
passera. Gråt blir då reserverat till något som sker när
det brister. Sorgen är också något som hanteras i ensamhet, något som sällan delas i killgemenskapen. Ibland
kan det bagatelliseras genom att uppmuntra till förträngning eller genom ett tillrättavisande. “Glöm henne nu,
det finns andra tjejer du kan ha kul med.” “Skärp dig,
var en man nu och sluta gråta”.

Scen 2: ”Jag känne ringenting”
Detta klipp är från “Leslie – killen som kommer att
glänsa (2008)” och är svart/vitt. Mamman packar inför
sin resa till Ghana och Leslie kommer in och ger henne
ett porträttfoto på sig själv. I en voice-over från idag
på bilderna från då, berättar Leslie att han skulle flytta
till sin pappa när mamman åkte iväg. Detta var inget
han ville göra. Sekvensen fortsätter med att Leslie och
mamman kramas hejdå på tågstationen. Leslie kramar
hårt och länge. Mamman först med en arm, sedan med
två. Hon kniper ihop läpparna i en ansträngning att
inte gråta. Leslie säger hejdå till sin lillasyster. Hon är
väldigt ledsen och Leslie tröstar. När Leslie och hans
kompis går bort från tåget säger kompisen ”Du vet, när
man lämnar, det kommer efter ett tag”. Leslie klipper
av kompisen samtidigt som han kliar sig i ena ögat och
säger ”Tro inte att jag gråter nu. Det kliar bara mellan
ögonen”. Kompisen stöter till honom på armen och säger bekräftande, ”det kommer efter en vecka, sen kommer det ba, where the fuck är mamma?”. I nästa klipp,
en närbild filmad från ett lätt grodperspektiv, berättar
Leslie med ett förvånat uttryck ”Jag är förvånad över
att jag inte känner någonting. Inte en enda.”
• Varför ville inte Leslie erkänna att han grät?
• Känner han verkligen ingenting? Och varför är det så?
• När grät du senast för att du var ledsen? Var det inför
en nära vän? Bad du eller erbjöd sig din vän att trösta
dig? Varför/ varför inte?
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Kameran och gestaltning av känslor
När Leslie berättar att han inte känner en enda känsla filmar kameran från ett lätt grodperspektiv. I detta
perspektiv ser objektet som filmas något större ut än
om det filmas rakt framifrån eller uppifrån. Att se större
ut brukar ge intrycket av styrka. På så vis kan vi se hur
kameran befäster Leslie som tillkämpat stark i den här
scenen.
• Välj ut tre objekt som du ska ta ett foto på. Objekten
kan finnas i rummet du befinner dig i och även vara
levande. Ta tre bilder på varje objekt: ett rakt framifrån
- alltså i samma höjd som objektet, ett i ett fågelperspektiv – här kan du ställa dig på en stol, och ett i grodperspektiv - här kan du lägga dig på golvet, alternativt sitta
på huk. Diskutera i grupper om 3-4 personer hur objekten framstår olika beroende på perspektiv.
Uppväxt och manlighet
Maskulint agerande är något som till största del är något
som görs och lärs ut. Allt från hur en man går, sitter,
står och klär sig till hur en för sig och visar sig själv i
olika situationer. I mångt och mycket kan det sägas att
manlighet är något som ständigt görs och reproduceras
genom att män kopierar varandra utifrån de beteende
som har största fördelar för varje individ. Den första
ingången och mallen till det maskulina är ofta genom
pappan eller en person som representerar en fadersfigur.
Oavsett om pappan har varit frånvarande eller närvarande så spelar han en roll för en ung person. Särskilt för
den unga pojken som söker, och är i processen att forma,
en bekväm identitet i att bli en man. Fadersfiguren blir
också den som lär den unga killen hur män kommunicerar. Han validerar sin maskulinitet genom språk, ritualer

SCEN 3

Klipp: Scen 3: ”Show me your friends and I’ll tell you your character”.
Bild: Doc Lounge

och förväntningar. Mamman blir under denna period
oftast representant för allt det som manlighet inte är.
Allt det som inte ska kopieras och istället skyddas och
försvaras.
Scen 3: ”Show me your friends and I’ll tell you your
character”
Detta klipp är från “Leslie – killen som kommer att
glänsa (2008)” och är svart/vitt. Leslie och pappan sitter i varsin soffa vilka är ställda i vinkel från varandra.
Pappan pratar med Leslie om att han nu som 15-åring
är myndig på något vis och att detta innebär att han behöver välja sina kompisar med omsorg. Pappan menar
att Leslie ser ut att vara lättlurad. När Leslie svarar att
den som vet något om det är mamman blir pappan arg
och höjer rösten. Det blir stel stämning och Leslie och
pappan fortsätter att titta ut i luften, bort från varandra.
I en voice-over från idag säger Leslie hur han har få
minnen från sin pappa, att han ”kan räkna dem på en
hand”. Bilden klipps till nutid i färg och Leslie ligger i
sin säng och pratar. Han berättar om minnen av pappan, hur han en gång blev stoppad av polisen för att han
var berusad, hur Leslie en annan gång blev skjutsad på
cykel av pappan och hur de föll, Leslie visar ärret han
fortfarande har på pannan. Han menar att även om han
inte fått någon kärlek av pappan känner han inte att
han saknar det. Men han tycker det är synd att han inte
känner honom.
• Vad är det Leslies pappa försöker lära Leslie?
• Varför blir Leslies pappa irriterad när Leslie säger att
det är mamma som verkligen vet om Leslie är lättlurad
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eller ej? Vilka känslor känner han?
• Vad har din pappa lärt dig som du har haft användning
av? Vad skulle du vilja att han lärde dig mer av?
Kameran och pappan
När Leslie och pappan pratar filmas de i närbild var för
sig. När de båda är tysta filmas de dock tillsammans.
Även om Leslie menar att han inte känner sin pappa så
har han ändå bott med honom och spenderat tid med
honom, vilket klippet även visar.
• Diskutera i smågrupper vad det betyder att ”känna
någon”? Skriv ner minst fem saker. Det kan vara känslor som en känner, saker en gör tillsammans, vetskap
som en har om den andre med mera. Utse en person
som skriver upp de fem sakerna på vita tavlan/rapporterar muntligt till resten av gruppen. Välj en sak som en
annan grupp har skrivit och diskutera vad Leslies pappa
hade behövt göra för att detta skulle ha uppstått mellan
honom och Leslie.
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING

PRODUKTIONSINFO

Länk till Doc Lounge och Leslie Brinner: Kampanj
för ökad jämställdhet och en ny inkluderande mansroll http://doclounge.se/Lesliekampanj

2018
Regi och foto: Stefan Berg
Producenter: Elie Kellermann, Elin Kamlert, Stefan
Berg
Foto: Elie Kellermann, Magnus Rutberg och Stefan
Berg
Producerad av: Masters of Reality i samproduktion
med SVT och Film i Skåne
Med stöd av: Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, BoostHbg och Malmö Stad
Klippning: Erik Bäfving
Musik: Conny C-A Malmqvist och Leslie Tay
Medverkande: Leslie Tay, Silvana Imam, Cherrie,
Famusa Bajo, Tim Omorogieva, Babak Rahimi med
flera.
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The Development and Validation of the Meanings of
Adolescent Masculinity Scale av Matthew Oransky
och Celia Fisher (Fordham University)
https://www.academia.edu/18113186/The_development_and_validation_of_the_meanings_of_adolescent_masculinity_scale
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Män för jämställdhet: Vanliga killnormer
https://mfj.se/stoppa-mans-vald/om-mans-vald/
vanliga-killnormer/
Mentor Sverige: Killfällan
https://www.youtube.com/watch?v=on1L3oytaJ0&list=PLFU3rxKMKNJC7dIv1w-41eGK3XNeEdsQH
Om Heteronormen
BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet
och heteronormen i synnerhet. Forum för levande
historia/RFSL Ungdom
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/
material_file/bryt-tredje-upplagan.pdf
Dokumentärfilm och gestaltning
”Introduktion till Filmpedagogik, 2 upplagan, red.
Malena Jansson (Gleerups 2016).
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Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie
biografrepertoar. Här kan ni lära er mer om hur en
hittar och bokar film för visningar i lärande sammanhang.

