
  
Film för gymnasiet med besök 
av regissör och huvudperson
Se den prisbelönta dokumentärfilmen Blodssystrar med eleverna! Boka besök 
och filmsamtal med regissören Malin Andersson. Det finns även möjlighet att 
få träffa en av huvudpersonerna i filmen,  Julia Yunusova. 
 
Filmregion Sydost, regionalt resurscentrum för film i Kalmar, Kronoberg och Blekinge, tillsam-
mans med regissören Malin Andersson erbjuder detta som ett exempel på hur man kan samtala 
med eleverna kring en filmupplevelse. Av Filmregion Sydost kan ni också få reda på mer kring 
vilka resurser och möjligheter som finns för att jobba mer med filmen som pedagogiskt verktyg.

För prisuppgift kontakta Malin Andersson. (Filmen kostar inget i de fall den kan streamas 
genom AV-Media. Vill ni se filmen på bio meddelar ni Malin detta). 
 
För att boka film och besök: Kontakta Malin Andersson, tel: 0707-33 51 64 eller mail:  
info@malinanderssonfilm.com 
 
Lärarhandledning  finns utgiven av Svenska Filminstitutet. Den hittar ni här!  Se även bifogat 
blad där regissören själv beskriver filmens teman och ingångar till fördjupande samtal. 

Regissör och producent Malin Andersson är uppvuxen i Gårdsby utanför Växjö. Hon har sin 
bas i Malmö men har Öland som sitt andra hem. Malin brinner för att göra flickors röster hörda 
och för att göra modiga, visuella filmer med stor närhet och närvaro. Hon brinner också för att 
dokumentärfilm är ett suveränt verktyg att använda i skolan.

Varmt välkommen att boka!  
 
Hälsar filmkonsulenterna på Filmregion Sydost och Malin Andersson
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Regissören Malin Andersson om handling  
och teman i filmen Blodssystrar:

Som barn kidnappades tvillingsystrarna Julia och Johanna Yunusova i hemlandet Azerbajdzjan och utsattes 
under en månad för misshandel och sexuella övergrepp. Idag är de 18 är, bor i Malmö och har lärt sig mycket 
av sina erfarenheter. Inte minst förmedlar de stort hopp, och visar på att de inte vill fortsätta vara offer, de har 
lyckats bli starka och gå vidare i livet tack vare varandra i en ovanligt djup systerrelation. 

Deras berättelse är unik men inte ovanlig; ”Blodssystrar” speglar verkligheten hos flickor världen över och speg-
lar dessutom det viktiga i att vi tar flickors berättelser på allvar och verkligen lyssnar och lär av dem. Filmen 
fungerar därför väl som utgångspunkt för diskussioner kring makt, kön, utsatthet och individens styrka att ta 
sig vidare efter svåra händelser. 

Filmen är tidlös och har ett universiellt appeal, dessutom i #metoo- rörelsens kölvatten fungerar ”Blodssystrar” 
som ett utmärkt verktyg ndg att i klassrummet sätta ljuset på vikten att berätta våra historier, inte skämmas utan 
att våga dela med oss – för att kunna skapa riktig förändring. 

 
Fördjupning 
 
Blodssystrar visar på det sanna systerskapet, genom att nära följa Julia och Johannas tvillingsysterrelation under 
några år av deras liv då de går från att vara flickor till att bli unga kvinnor, och försöker hitta ett sätt att stå på 
egna ben. Filmen belyser systerskapet också i den meningen att om vi delar med oss och finns där för varandra 
och delar de saker vi utsatts för, så kan vi klara oss igenom och bearbeta svåra händelser i livet, och gå vidare.

Om du har en medmänniska att prata med, i din familj, bland vänner, i skolan - så kan det vara lättare att sätta 
ord på händelser som sker i livet, även de som är svåra. 

Om filmen

 



”Att sätta ord på”  
 
är Blodssystrars etos – och därför är filmen ett utmärkt redskap i klassrummet, då den öppnar upp för diskussion, 
antingen i grupper om bara tjejer eller killgrupper, eller blandade grupper.

Respekt  
 
är ett annat nyckelord i Blodssystrar, och det är viktigt att trycka på respekten vi ska visa varandra i klassrummen, där 
alla som vill bli hörda ska bli lyssnade på, tas på allvar och få prata till punkt.

Även att uppmärksamma elever på, att det finns en snedvriden fördelad representation i media, när det gäller vilkas 
berättelser som får höras och vilka som får komma till tals. Flickors och kvinnors berättelser berättas inte i lika hög 
utsträckning som pojkars/mäns.  
 
 

Representation  
 
är en annan viktig anledning till varför filmen Blodssystrar kom till. 

Allas lika värde 
 
I filmen Blodssystrar lär vi känna två tvillingsystrar som från början kommer från ett annat land, Azerbadjan, och 
som måste fly till Sverige när de är små flickor. Det blir tydligt under filmens gång att det är möjligt att identifiera sig 
med systrarna, att det inte spelar någon roll vilket ursprung vi har för vi delar alla livets vedermödor när det gäller 
kärlek, relationer och viljan till frihet och ett liv vi själva väljer.

Hopp 
 
Det är viktigt att se det ljusa i livet, att hämta kraft i det som är bra och att uppskatta de personer som finns i vår när-
het som gör att vi på ett eller annat sätt klarar oss igenom livets olika faser. I Blodssystrar är detta tema tydligt genom 
Julia och Johannas nära systerrelation och hur de finns där för varandra, i växelverkan.

Blodssystrar är producerad och gjord i Malmö med svensk producent/regissör/ distributör; 
Malin Andersson. Filmen har svensk klippare, irländsk fotograf, norsk kompositör, dansk ljud-
läggare/ljuddesigner samt svensk och finsk grafisk design. Filmen har finansiellt stöd från Sverige 
men även fem andra europeiska länder. 

Filmen har bl.a nominerats till bästa nordiska dokumentärfilm och på Prix Europa 2016 vann 
Blodssystrar andra pris och fick hedersomnämnande som en av de allra bästa europeiska produk-
tionerna som gjorts på temat mångfald.

Regissör/producent och distributör Malin Andersson driver sitt eget dokumentärfilmsproduk-
tionsbolag i Malmö och gör internationella samproduktioner, ofta om ungdomars, speciellt flick-
ors liv. Hennes andra hem är Öland, där hon spenderar mycket tid.
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