
HANDLING
Johanna kan inte sluta längta efter sin tvillingbror Jeppe, 
trots att han har dödat deras storasyster.
Johanna kommer tillbaka hem efter en tids vistelse i Kö-
penhamn. Delar av familjen samlas i sommarstugan, som 
ska röjas inför en försäljning. Familjen är splittrad, men 
Johanna är fast övertygad om att det går att få allt bra 
igen. Hon tar kontakt med sin tvillingbror, Jeppe, som 
sitter inlåst på ett boende. Hon försöker övertyga sig själv 
och de övriga i familjen om att han är på bättringsvägen, 
men ingen tror på henne. Genom tillbakablickar till Jo-
hannas barndom och förträngda tonår berättas en histo-
ria om en familjetragedi, att kunna acceptera ett mord 
inom familjen och att leva vidare.
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VARFÖR FILMEN GJORDES
Amanda Leissner har skrivit manus och regisserat Biku-
pan. Hon har själv erfarenheter av att vara närstående 
både till personer som begått mord och personer som har 
mördats. Hon gjorde filmen för att hon ville nyansera 
bilden av de som drabbats av ett brott: såväl förövare 
som offer, anhöriga och vänner. Mer om Amanda och 
hennes erfarenheter finns att läsa här: http://www.gp.se/
n%C3%B6je/i-skuggan-av-ett-mord-1.3186234
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FILMEN OCH LÄROPLANEN
Filmens styrka är att den berättas från ett anhörigper-
spektiv. Ett anhörigperspektiv i morddraman är ovanligt, 
men ett perspektiv som lyfts som alltmer viktigt. Som 
närstående till såväl psykiskt sjuka som kriminella perso-
ner brottas du ofta med komplexa känslor. Känslor som 
kan vara bra att synliggöra och diskutera i en skolmiljö. 
Kan man älska en mördare? Kan man förlåta? Hur på-
verkas vi när de som står oss nära blir sjuka? På en högre 
utbildningsnivå lämpar sig Bikupan för att ta upp frågor 
som rör exempelvis familjeorganisation och medberoen-
deproblematik.

Bikupan är en lämplig film att se utifrån läroplanen 
av flera skäl. Den problematiserar efterspelet av ett 
mord och visar på flera skilda uppfattningar och sätt 
att handskas med mordet. Filmen lägger grunden för 
en diskussion där eleverna kan uppnå läroplanens mål 
att ta ställning i olika livs- och värderingsfrågor. I och 
med gestaltningen av Jeppes liv får tittaren en inblick i 
samhällets rättssystem och väcker frågor om människo-
livets okränkbarhet och tolerans. Filmen går också väl 
ihop med läroplanens direktiv att “främja förståelse för 
andra och förmåga till inlevelse”. Filmen kan passa för 
att prata om psykisk ohälsa, men även om moral och 
juridisk rätt - varför har vi i vårt samhälle bestämt att 
psykiskt sjuka döms till vård istället för fängelse? Biku-
pan utspelar sig bland tonåringar som är på gränsen till 
vuxenlivet och det blir många missförstånd mellan Jo-
hanna och familjen, något som säkert många tonåringar 
kan känna igen sig i.

Genom filmen erbjuds tittaren ett möte med den psy-
kossjuke Jeppe på ett sätt som är både mångfacetterat 
och som kan ge upphov till diskussion. Tittaren får först 
och främst lära känna honom som en osäker, men rolig 
och kärleksfull bror. Först senare får vi veta att han har 
begått ett mord.

Filmen kan passa i flertalet ämnen, inte minst inom 
ämnet Psykologi eftersom den tar upp flera saker som 
också finns med i ämnesplanens centrala innehåll. Ex-
empelvis tar filmen upp frågor om psykisk ohälsa, kriser, 
verklighetsuppfattningar och självbilder samt hur män-
niskan påverkas och formas.

INTRO TILL ANALYS OCH FRÅGOR
Vi har delat upp diskussionsfrågorna nedan under flera 
rubriker. Vi tror dock att diskussionsfrågor som rör ex-
empelvis samhälle och sociologi även kan passa inom 
andra ämnen. Innan ni börjar diskutera filmens innehåll 
kan det dock vara bra att analysera den för att få en ge-
mensam grund. De här frågorna kan eleverna svara på i 
såväl helklass som individuellt.

FILMANALYS
1.  Vad var din första reaktion på filmen? Vilka scener 

påverkade dig? Hur/Varför?

2. Beskriv kort vad filmen handlar om.

3. Från vems perspektiv berättas filmen? Hur ser du det?

4.  Berätta om karaktärerna Johanna, Jeppe, Helena, Ida, 
Pappan och Mamman. Vilka är de? Hur beter de sig 
och varför? Hur får du veta saker om dem?

Övning 1: Skriv ett brev till regissören och berätta om 
dina tankar om filmen. Vilka frågor skulle du vilja ställa 
till regissören efter att ha sett filmen? Är det något som 
är oklart?

Övning 2: Filmen är berättad ur Johannas perspektiv. Hur 
hade den sett ut om vi fick se den ur Helenas, Pappans, 
Jeppes eller Jörgens perspektiv? Välj en av karaktärerna 
och brainstorma vad som hade hänt i filmen istället. Kan-
ske minns Helena andra saker än Johanna? Kanske besö-
ker Pappan Jeppe oftare än vi får veta i Bikupan?

FRÅGOR OM SAMHÄLLE / SOCIOLOGI / 
KRIMINOLOGI
-Johanna väljer att se den Jeppe som hon alltid känt - 
en rolig och kärleksfull bror. Hennes storasyster Helena 
å andra sidan ser Jeppe som en psykiskt sjuk mördare. 
Kan man fortsätta att tycka om någon som har begått 
ett fruktansvärt brott? Varför tror ni att Johanna har så 
svårt att se honom som en mördare? Varför har Helena 
svårt att se något annat än det brott han begick?

-Johanna är arg på sin familj för att de inte hälsar på 
Jeppe. Men i slutet väljer hon också att - åtminstone för 
stunden - säga upp kontakten. Vem har störst ansvar för 
Jeppes framtid och mående - hans familj eller samhället? 
Har ens föräldrar alltid ansvar för en?

-Vad har man för ansvar för vänner på en fest? Varför 
kan det vara svårt att ta ansvar för vänner på en fest?

-I filmen får Jeppe en psykos och begår ett mord. Han 
döms till rättspsykiatrisk vård. Man brukar säga att en 
person ska räknas som tillräknelig för att kunna dömas 
till fängelse. Det betyder att den personen ska vara vid 
sina sinnes fulla bruk. Är det rätt eller fel? Varför?

-Om du döms till rättspsykiatrisk vård är längden inte 
tidsbestämd. Alltså kan en person bo där livet ut. Vad 
tänker du om det? Är det rätt eller fel?
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FRÅGOR OM FILMTEKNIK OCH DRAMATURGI
- Hur förstår tittaren att vissa scener är dåtid? Fundera 
över allt från färg, ljud, musik och klippning i de olika 
tiderna.

- Är det mest närbilder eller vida bilder i filmen? När an-
vänds närbilder? När används vida bilder? Hur påverkar 
de olika bilderna dig?

- När används stativbilder? När används rörlig kamera? 
Vilken betydelse får det för filmens handling?

- Hur påverkar bildval och rörlig/fast kamera filmens 
tempo? Beskriv tempot - är det samma tempo genom 
hela filmen?

-Hur är filmen uppbyggd?

-Vilka andra filmer med tillbakablickar har du sett?

-Kan det vara en tre-aktsstruktur även om den inte är 
kronologiskt berättad?

-Varför tror du att filmskaparen väljer att inte berätta 
filmen i den ordning det hände?

- Vatten och sjön återkommer flera gånger i Bikupan. 
När finns det med? Vilken betydelse tror du vattnet har? 
Vilken betydelse får vattnet för dig?

FRÅGOR SOM RÖR PSYKISK OHÄLSA
-Varför vill Johanna träffa Jeppe medan resten av familjen 
vill ta avstånd?

-Hur påverkas Johannas självbild av det som hennes 
tvillingbror Jeppe har gjort? Hur formar det henne som 
människa?

-Hur tolkar du det som händer med Johanna i slutet av 
filmen, efter att hon har läst förundersökningsprotokol-
let?
-Jämför hur det märks på Johanna och Jeppe när de mår 
psykiskt dåligt. Vad gör de då?

-Hur ska man göra om man tror att någon i ens närhet 
mår psykiskt dåligt?

-I filmen drabbas Jeppe av en psykos - vad vet du om 
psykos?

-Kan vem som helst drabbas av en psykos?

-Vad tror du kommer hända med Johanna när filmen 
är slut?

-Vad tror du kommer hända i familjen när filmen är slut?

HANDLINGEN - EN LÄNGRE BESKRIVNING
Bikupan handlar om Johanna, som kämpar med att accep-
tera att hennes tvillingbror Jeppe mördat deras storasyster 
Ida. Historien berättas i tre tidsplan som löper parallellt. 
Nostalgisk barndom, förträngda tonår och konfrontation 
i nutid. Från början är vad som hänt ett mysterium för oss. 
Bit för bit får vi del av händelseförloppet i det förflutna.
Berättelsen i nutid tar sin början när 20-åriga Johanna 
återvänder till familjens sommarstuga som är ute till för-
säljning. Det är Johanna, storasyster Helena och deras 
pappa som skall röja i stugan. När Ida och Jeppe kommer 
på tal blir det tryckt stämning. Efter hand förstår vi att 
Jeppe sitter på rättspsyk och att Ida är död. För Helena 
och pappa Stig skall det bli skönt att bli av med stugan och 
allt den påminner om, men Johanna kämpar emot.
Parallellt i tonåren är det fest vid en spegelblank sjö. Där 
finns Johanna, Jeppe, Ida och en annalkande katastrof.

I nutid börjar Johanna att besöka Jeppe på rättspsyk mot 
Helenas invändningar. Johanna tycker att Jeppe verkar 
vara på bättringsvägen och väljer att tänka på Idas död 
som en olycka. För Helena är tanken på att förlåta Jeppe 
för mordet orimlig, hon tycker att Johannas önskan om 
att Jeppe skall återförenas med familjen är naiv och att det 
är dags att gå vidare.

Under ett av Johannas besök på rättspsyk får Jeppe ett ra-
seriutbrott och beter sig våldsamt. Nu börjar Johanna att 
förstå att han är förändrad. Hon läser förundersöknings-
protokollet för första gången och inser att hon blundat för 
hur våldsamt mordet på Ida var (och på så sätt får även 
vi som åskådare till sist se mordet, som tillbakablickarna i 
tonåren pekat fram emot). Insikten skapar en kris hos Jo-
hanna. Hon börjar förstå att hon har lurat sig själv. Finns 
det fler saker kring Jeppe och mordet som hon har mis-
sat? Hon söker efter tröst och svar från pappan. Om hon 
och Jeppe har samma gener, samma uppväxt, skulle hon 
också kunna bli galen då? Johannas handlande blir allt 
mer irrationellt; ömsom tyr hon sig till resten av familjen 
för att i nästa stund fördöma dem och på rättspsyk skäller 
hon ut Jeppe tills vårdarna slänger ut henne. Trycket inom 
Johanna måste ut och efter att ha bråkat med Helena flyr 
hon ned mot sjön. Plötsligt finner hon sig på mordplat-
sen. Tyngd av skuld och förvirring försöker Johanna att 
dränka sig men Helena kommer till undsättning. För för-
sta gången sedan mordet finns systrarna där för varandra. 
Tillsammans kan de ta tag i sin gemensamma sorg och 
blicka framåt.
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