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Det borde finnas regler handlar om Mia och 
Mirjam som är 14 år och bor i en håla där det 
inte händer särskilt mycket. De är inte särskilt 
vuxna men övar på att bli det. Mirjam tjuvstartar 
med att få ihop det med Per som är minst lika 
gammal som hennes pappa. Mia har en pappa 
som dricker lite för mycket. Det är tur att de har 
varandra och att de har sin supersmarta kompis 
Karl.

Produktionsbolaget MINT står bakom filmati
seringen av ungdomsromanen Det borde finnas 
regler. Boken är skriven av Lina Arvidsson (Gilla 
förlag 2012) och blir regissören LindaMaria 
Birbecks långfilmsdebut. Filmen är inspelad i 
Malmö med omnejd.  

– I korta drag handlar den om tiden mellan 
barndomen och vuxenlivet. När en del av en vill 
leka med Barbie och en annan del är på väg in 
i en ny värld, säger LindaMaria Birbeck, som 
står för manus och regi. – Det är både tungt och 
lätt, när man är tonåring går man igenom alla 
faser i livet. För mig är det viktigt att göra en film 
för barn och unga, inte om dem. Det ska vara ur 
deras perspektiv.

”Alla killar har snopp. Det slår en ibland och det är lika läskigt 

varje gång. Män har också snopp, och gubbar. Det är rätt underligt 

när man tänker på det. Hur kan dom med fulast kroppar vara dom som 

styr världen? Alltså om man ska vara djup och så, liksom analysera. 

Kvinnor är ju snyggast. Inte bara för att vi sminkar oss och har fler 

kläder att välja på, vi har ju snyggast kroppar också. Bröst, höfter 

och rumpa. Killar har ju bara en snopp, en grej, det är liksom allt 

dom har. Vad har dom att kaxa sig över då undrar jag. Man kan i och 

för sig göra rätt mycket med en snopp. Det är såna här grejer jag kan 

fundera på i timmar, och det gör mig galen.” / Mia 14 år

Det borde finnas regler är hennes långfilms
debut som regissör. Tidigare har hon gjort den 
prisade kortfilmen Som en Zorro, och till hösten 
startar inspelningarna av Hitta bort, en film om 
hemlösa ungdomar i Sverige.

– Linda Maria Birbeck har ett starkt gehör 
för känslomässig intensitet och hennes film
skapande känns nytt. Förmågan att rama in och 
förmedla starka känslor i både dialog och bild, 
gör henne till en viktig filmskapare, säger Helene 
Mohlin, producent på MINT, som har arbetat med 
Birbeck sedan de möttes i Amsterdam 2009. 
Tillsammans gjorde de novell
filmen Som en Zorro som 
var Birbecks debut både 
som manusförfattare och 
regissör. Den tog hem både 
juryns och publikens pris 
på Göteborg Filmfestival 
2012. 
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