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”Jag utgår från verkligheten, det som händer runt omkring mig. Men sen gör jag om det och får distans. Det är när karaktärer och 
händelser balanserar mellan realism och det abstrakta som det blir riktigt intressant.” 
                            
                   - Shaker K. Tahrer (ur ETC Göteborg #36 2010)



I nutidsdramat Jävla pojkar får vi genom parallella historier följa tre familjer.

Birgitta säger upp lägenheten och flyttar till ännu en man, vilket gör att hennes son Simon inte längre har någon-
stans att bo. Simons pappa Tomas och hans hus blir enda möjliga räddningen, men Tomas har sedan länge vänt 
ryggen mot samhället och tyr sig numera endast till de döda.

Lina skiljer sig från Gunnar för att hennes känslor tagit slut, något som Gunnar vägrar acceptera, så till den grad 
att han blir besatt av att skriva en bok om kärlekens svek. Deras adopterade son Björn som nyss tagit studenten 
tvingas lämna det trygga familjelivet och ger sig istället in i egen lägenhet där ensamma tankar kring identitet 
och liv föds, tankar som snart leder hans liv i oanade riktningar. 
 
Tillsammans bär Ida och Kristoffer på ett tragiskt arv, något som de båda försöker kämpa sig bort från.  
Kristoffer försöker lugna sin labila mamma genom utbrotten samtidigt som han längtar efter ett lugnt och   
normalt liv tillsammans med sin flickvän och sina vänner. Ida tar till alla möjliga slags medel för att bli bättre, 
men ingenting tycks hjälpa och snart ser arvets konsekvenser ut att ta obarmhärtiga vändningar. 
 
Jävla pojkar handlar om att fastna i destruktiva cirklar, där de invanda mönstren får konsekvenser för både 
individ och familj. Filmen skildrar ett antal episoder där mänskliga och brutala handlingar går hand i hand, och 
där självaste livet kan krävas som insats för att slå sig fri och bryta sig loss.

SYNOPSIS









Jag fick idén till filmen Jävla pojkar för tio år sedan. 
Jag var förföljd av ett antal bilder, situationer och 
karaktärer. Verkligheten var min inspiration. Det var 
därifrån jag tog avstamp, från händelser i vänners, 
bekantas och främlingars liv.  

Under åren utvecklades bilderna och karaktärerna. 
Vissa karaktärer slogs ihop, andra tog en ny väg eller 
föll bort. Det slutgiltiga resultatet växte fram efter 
att jag fått distans och kunde se på karaktärerna 
utifrån, som huvudpersoner i en film. 

Huvudpersonerna i filmen Jävla pojkar har kört fast, 
de rör sig i samma cirklar som de ofrivilligt hamnat 
i. Deras väg ut är desperata handlingar. Till och med 
livet självt kan krävas som insats för att ta sig ur 
cirkeln. Ibland krävs det även att en närstående tar 
till dessa handlingar för att hjälpa.

Mitt mål har varit att publiken skall se och drabbas 
av det mänskliga i de brutala och drastiska handling-
arna, att publiken efter att de sett filmen ska bära 
med sig ett antal scener som de inte kommer att 
glömma och som kommer att leva kvar. 

REGISSÖRENS ORD



Shaker K Tahrer har tidigare skrivit, regisserat och 
producerat kortfilmerna Min pappa gråter inte och Fot-
bollsspelare vid midnatt. Tahrer är skolad via regiutbild-
ningen vid Filmakademin i Göteborg och filmmanusför-
fattarutbildningen vid Film i Väst i Trollhättan.  
 
Fotbollsspelare vid midnatt tävlade i flera europeiska 
filmfestivaler och visades på SVT vid flertalet tillfällen.  
 
Jävla pojkar är Shaker K. Tahrers första långfilm.



ELIN KLINGA

Filmografi i urval: 

- Himlen är oskyldigt blå (Hannes Holm, 2010) 

- Bildmakarna (Ingmar Bergman, 2000) 

- Glasblåsarns barn (Anders Grönros, 1998)

”Ida är en alldeles vanlig kvinna med så många förutsätt-
ningar som förseglats av hennes traumatiska historia. 
Hennes oförmåga att ta hand om sin historia beseglar 
även hennes sons öde till slut. Han får bära skulden för 
hela släktkedjans oförmåga att bryta sitt destruktiva 
mönster. Ett klassiskt grekiskt drama med andra ord!”



JACOB NORDENSON

Filmografi i urval: 

- Gynekologen i Askim (Tova Magnusson-Norling, 2007, Simon 

Kaijser da Silva, 2011) 

- Pistvakt (Stephan Apelgren, 1998/2005)

- Tic Tac (Daniel Alfredson, 1997)

ELIN KLINGA

Filmografi i urval: 

- Himlen är oskyldigt blå (Hannes Holm, 2010) 

- Bildmakarna (Ingmar Bergman, 2000) 

- Glasblåsarns barn (Anders Grönros, 1998)

”Skildringar av förhållandet mellan fäder och söner har alltid 
intresserat mig. Det bottnar så klart i egna, inte helt  
oproblematiska, erfarenheter på området. I mitt privata 
liv försöker jag leva så nära mina två söner som jag nånsin 
förmår. Det var provocerande och inte lätt att försöka leva 
sig in i/förstå de upplevelser och känslor som fick Tomas att 
lämna sin son och helt radera honom ur sitt liv.”







”Att få arbeta med ett team av unga  begåvade 
människor är en fest. Vi gjorde inte bara en 
film utan bröt förhoppningsvis ny mark för nya 
filmarbetare som kan berätta nya historier, som 

den här!”

MARIKA LAGERCRANTZ

Filmografi i urval: 

- Emma Åklagare (Jon Lindström, 1997) 

- Lust och fägring stor (Bo Widerberg, 1995) 

- Drömmen om Rita (Jon Lindström, 1993)



TOM LJUNGMAN

Filmografi i urval: 

- De Halvt Dolda (Simon Kaijser da Silva, 2009) 

- Wallander  (Agneta Fagerström-Olsson, 2009) 

- Patrik 1,5 (Emma Lemhagen, 2008)

”Produktionen skapade ett samband med människor inom film, ifrån 
unga debutanter och svenska legender, till motiverade volontärer 
och rävar inom branschen, vilket gynnande allihop och inte minst 
berättelsen själv.”



STIG ENGSTRÖM

Filmografi i urval: 

- Gynekologen i Askim (Simon Kaijser da Silva, 2011) 

- Göta Kanal (Hans Iveberg, 1981) 

- Ni Ljuger (Vilgot Sjöman, 1969)

”Jag minns arbetet med Jävla pojkar med stor glädje. Shaker och 
hans medarbetare spred en atmosfär som gjorde att man kände 

sig uppskattad och betydelsefull på ett sätt som är ganska 
ovanligt beroende på den stress som de flesta filminspelningar 
nuförtiden arbetar under. Man fick den tid som behövdes för 
att ”landa” i tagningarna i det inre liv som rollen bär på och 
som aldrig går att nå utan koncentration och en skapande 

atmosfär.”
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