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Abstrakt 
 

Den här uppsatsen handlar om sexualitet och sexuella normer i vårt samhälle och kring 

sexuella bilder på spelfilmer. Om man kan visa starka sexuella bilder i spelfilmer utan att 

man går över normernas gränser och hur långt man kan gå innan man gör det. När 

lagstiftningen anser att bilderna blir ett brott emot lagen eller när censur lagen går in och 

klipper bort scener. Det ingår även en analys på Larry Clarks filmer Kids, Bully och Ken 

Park, där alla filmerna har starka sexscener med tonåringar. Jag har valt att sätta bilderna i 

olika kontexter för att finna ut vart gränsen går innan en erotisk bild blir pornografi.  
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1. Introduktion 
 
1.2. Inledning 
 

I dagens samhälle döljs inte erotik eller sexuallitet bakom de stängda dörrar som det gjort 

under många år. Det tillåts mer och mer nakenhet och sexuallitet i vår vardag och gränserna 

mellan erotik och den råa pornografin suddas alltmer ut. Pornografi i alla former är lätt att 

få tag på och mycket av de bilder/filmer vi kan få tag i anser jag vara skadliga både för de 

som medverkar och för oss som åskådare som ser på. Sexuallitet är ett skarpt laddat ord och 

kan definieras i många termer och relateras till många människor, t.ex. allt som har med 

vilken läggning vi har, avvikande, homosexuallitet eller heterosexuallitet. Våra normer 

kring sexuallitet ligger fortfarande som en skugga över samhällen på vad som är accepterat 

eller inte, men även denna sexuella norm varierar utifrån ålder, kön och etnisk tillhörighet.  

 

Jag har växt upp i en värld där sex har blivit mer och mer styrande över vår vardag och man 

förväntas att utföra, se eller i någon form köpa sex eller rättare sagt pornografi. Därför är 

anledningen till att jag kommer diskutera kring vissa sexuella normer och hur vi ser på 

erotik och pornografi, just för att se hur långt man kan gå i de vanliga spelfilmer som visas 

på tv, i biosalonger med mera och vad som är accepterat. Hur man kan framställa ungdomar 

tillsammans med sex och se om man kan göra en verklig bild av det eller om det ändå blir 

en fantasi bild som porrfilmer oftast är. Jag har valt att analysera tre spelfilmer, Kids, Bully 

och Ken Park, skapade av Larry Clark, där sexuella bilder, tonåringar och våld är väldigt 

centrala teman. Jag vill med mitt arbete finna ut vad vi har för sexuella normer och då mest 

centralt i Sverige eftersom filmerna har fått visas här och därför att det ligger mig närmast. 

Jag kommer även att ta upp skillnaden mellan erotik och pornografi och vart gränsen går 

mellan dessa definitioner och vilka regler/normer vi har inom lagstiftningen och censur 

lagen vad det gäller sexuella bilder. Med dessa olika normsynsätt vill jag finna ut hur vi ser 

och reagerar kring sexuella bilder. 
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1.3. Frågeställningar 

• Hur uppfattar vi känslomässigt sexuella bilder i spelfilmer om man sätter 

dessa i olika kontexter? 

• Vad har vi för normer kring pornografi och erotik?  

  

1.4.Metod och materialbeskrivning  

Med hjälp av ett hermeneutisk tankesätt har jag studerat och analyserat Larry Clarks filmer, 

för att se hur sex kan visas och hur långt man kan gå för att göra sexuella scener 

så ”realistiska” som möjligt. Ett hermeneutiskt tankesätt är att ”Den arbetar inte med 

förklaringar, utan med begreppet förståelse. Att förstå är att finna en betydelse eller mening 

[…] Förståelse är helhetsförståelse. Man brukar säga att ”delen uttrycker helheten”, att 

delen är en expressiv totalitet – som till exempel i en text där varje mening visar hän till 

varje annan mening och bara kan förstås genom denna helhetliga hänvisning.” (Andersson 

Positivism och Hermeneutik 1979 sid. 31&41).  

De material jag tagit del av är till mesta dels litteratur om ungdomars sexuallitet och 

beteenden när det gäller sex. Jag har även studerat texter från Internet och litteratur kring 

pornografi och erotik samt om normer i vårt samhälle och specifikt då inom skolmiljön 

eftersom de har närmast kontakt med ungdomar. Jag har även valt att studera tre filmer av 

en och samma regissör, Larry Clark, som lägger stor vikt vid ungdomar och sexuallitet.  

 

2. Teori 
 
2.1. Hur definieras en norm? 
 
”Det finns inga normlösa samhällen. Det finns överhuvud inget mänskligt samspel utan att 

detta samspel på något sätt följer eller dikteras av normer, regler.” (Börjeson. et. al. Normer och 

Normlöshet  1980 sid. 126). Ordet norm betyder, regel, modell, kriterium med mera. Ur ett 

socialpsykologiskt, sociologiskt eller etnologiskt perspektiv, ser man normer som de regler 

man fått i sin kulturella bakgrund, där människan skall anpassa sig efter eller till ett visst 

samhälle. (Bra Böckers Lexikon, band 17). Normer är något som präglar allt i vår vardag, det finns 

normer inom alla yrken, normer på vad som får visas på tv, normer på hur vi skall tänka 

och tycka och till stor del måste vi ha normer för att vi skall fungera som sociala varelser. 

Förändras en norm förändras därmed den sociala helheten. (Börjeson et. al. 1980).  
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Börjesson tar upp fyra olika samspel där det sociala, individen och normer påverkar 

varandra. ”1. att normerna i ett socialt system kan ha uppstått på fundamentalt olika sätt”.  

Enligt Börjesson finns det tre olika sätt att se på detta första samspel. Det första styrs 

utifrån men kontrolleras inifrån, det andra är fristående och ej påverkat från det yttre men 

styrs av ett herravälde och det tredje kallar Börjesson för ”närdemokratiskt” och styrs i 

samspelet mellan människor och är även det mest komplicerade. ”2. När man talar om 

normerna inom ett system är det viktigt att begrunda om och i vilken utsträckning det 

existerar verkliga motsättningar mellan grupper inom systemet”. Enligt Börjesson ställer 

detta samspel frågor som får oss att tänka efter. ”3. De verkligt effektiva normerna är de 

underliggande, svårtolkade, motstridiga – kort sagt de normer som alltid måste skapas i 

samspelat mellan människor ”. Börjesson menar på att dessa normer leder till en 

självständig individualisering, han tar avstånd till givna normer och styrker normer som 

produceras, på nytt föds eller görs om .”4. Den gäller vilken funktion normbrotten, 

normöverträdelserna, har för det sociala systemet.” Börjesson anser att det behövs de som 

bryter normer i vårt samhälle, därför att det leder till att normen märks och förtydligas mer 

och därmed överlever. 

 

Dessa fyra olika samspel eller synsätt är intressanta när det kommer till Larry Clarks filmer 

och även han själv som konstnärsfotograf/regissör. Anledningen till att det är intressant är 

för att hans verk tänjer och trycker på alla dessa punkter, han visar å ena sidan på en norm 

genom sitt sätt att visa hur han växt upp genom sina filmer vilket kan ses som en norm som 

uppstått på ett fundamentalt sätt. Han provocerar en del i och med att han visar på vilka 

motsättningar det kan finnas inom dessa system både i hur han framställer karaktärerna och 

handling och även i hur mottagaren av filmerna ställer sig till de normer han visar. Han 

visar på att vissa normer är svåra att förstå för andra, och genom sina filmer och konstverk 

visar han även på att han tänjer på redan befintliga normer och gör vissa 

mindre ”normbrott” vilket då enligt Börjesson leder till förnyning av normer. Sedan kan 

frågan ställas ifall han gör rätt eller fel i det han visar men det är inte direkt relevant då 

frågan handlar om ett norm synsätt och lika många samhällen, sociala samspel och 

individer som finns i världen lika många svar kan man få på den frågan.  

De normer jag kommer att koncentrera mig på är hur normerna/lagarna omkring sexuella 

och rent pornografiska bilder ser ut. Jag kommer även att titta på hur man allmänt ser på 
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pornografi och erotik och min egna norm kring sexuallitet, pornografi och erotik kommer 

belysas.  

 

2.2.Svensk lagstiftning och censur 

 

Filmcensur skapades i Sverige 1911 och lagen sattes upp för filmer som visades öppet i 

biografer. Filmer som visade tendenser på scener med upphetsande budskap, förrådande 

eller stred emot lagen skulle inte få visas. Under flera år ändrades, ersattes eller tillkom nya 

lagar för att säkra den offentliga filmen från att visa någon form av stötande bilder. Till 

exempel kom en regel under kriget, som var att ingen film fick visas som kunde skada 

Sveriges försvarsmakt eller soldater.  Många debatter hölls kring filmpremiärer som t.ex. 

Ingmar Bergmans Tystnaden som klarade av att gå igenom censurlagen utan att bli klippt 

och Vilgot Sjömans 491 för att de ansåg innehålla sexuella bilder. Till att börja med 

förbjöds Sjömans film och fick endast visas om man klippte bort dessa scener, men 1967 

lyckades han visa sina filmer Jag är nyfiken blå och Jag är nyfiken gul utan att dessa 

klipptes. 1980 blev videofilmer för hemmabruk mer vanligt och helt nya filmer kom i 

rullning då Statens biografbyrå enbart kunde kontrollera de filmer som visades på biografer. 

Men 1986 kund även video filmer kontrolleras och nya lagar om våldsskildring på film 

sattes upp.  

 

Idag styrs mycket av det som sägs i tv, på radio och i film av Yttrandefrihetsgrundlagen, 

vilket menas med att alla har rätt till att offentliggöra sina tankar, åsikter med mera och 

inga ändringar får göras i dessa yttranden än det som är skrivit i grundlagen. Men lagar 

finns även om att de som ”1. förvisar pornografiska bilder på eller vid allmän plats genom 

skyltning eller något liknade förfarande som kan väcka allmän anstöt, 2 utan föregående 

beställning med post eller på annat sätt tillställer någon pornografiska bilder eller 3. bland 

barn och ungdom sprider tekniska upptagningar som genom sitt innehåll kan verka 

förrådande eller medföra annan allvarlig fara för de unga”. (Kulturdepartementet Ds 2001:5 sid. 19) 

straffas eller får någon form av rättsverkan.  

 

Men i Radio och TV- lagen finns det ingen lag som säger att man inte får sända 

pornografiska budskap eller bilder och det är även svårt att infatta en sådan lag då man skall 

ta i aktning tv bolagens genomslagskraft. Men det finns en regel som är allmängiltig inom 

tv och radio för pornografi och det är att det måste finnas en varnings symbol innan filmen 



 8 

visas eller ett ljud som varnar och sändningarna får enbart ske under de tids dygn då det 

inte kan ses av barn. Och även finns det en lag om att sändningar med pornografiska 

våldsbudskap är olagligt och straffbart. Men det finns videogram som Statens biografbyrå 

har godkänt som får visas. Filmer som lyckats att undkomma dessa lagar p.g.a. att filmerna 

inte visar tillräckligt grova våldshandlingar för att stoppas, det skadar inte publiken menar 

dom. Ett exempel är filmen Captured Beauty – Fetish Fanasies där bl.a. kvinnor utsätts för 

smisk, tyngder i bröstvårtor och mer förnedring i det slaget, men enligt Biografbyrån så ser 

man att kvinnorna njuter av att bli torterade, därför anses det inte som skadligt. Därmed är 

det som sänds på tv eller i radio inte skadligt för åskådaren enligt lagarna, utan ses därför 

bara som en form för att visa sexuella njutningar.  

 
2.3.Erotik och pornografi, var går gränsen?  
  
I den här delen hade jag tänkt ta upp och diskutera begreppen pornografi och erotik. Jag 

kommer även att försöka klargöra deras betydelse och vart gränsen går mellan dem. 

Huvudpoängen är inte att framlägga själva pornografin som något fel, utan snarare att förstå 

hur vi ser på pornografi och vad för normer vi har i vårt samhälle kring pornografi. Att 

förstå skillnaden mellan vad jag kallar för avvikande pornografiska, pornografiska och rent 

erotiska bilder/filmer.  

 

I dagens samhälle är pornografi eller pornografiska bilder lätt åtkomligt, det räcker med att 

vi går in i en matvarubutik så kan man nästan alltid köpa med sig någon form av pornografi.  

Pornografi går att finna i det mesta vi är i förbindelse med som t.ex. tv, Internet, reklam 

med mera. Men frågan är inte vart vi ser det, utan snarare hur vi ser det. När man relaterar 

till ordet pornografi så ser man inte det som kärlek mellan två/flera människor utan snarare 

som en tillfredställelse för den tredje parten i det hela, alltså åskådaren. När man ser på en 

bild eller film med pornografiska budskap ser man ingen njutning eller glöd mellan 

personerna utan lustan och glöden riktas emot åskådaren. 

 

Diskussionerna om pornografi handlar till största delen antingen om att det är förnedrande 

för hur vi ser på kvinnors sexuallitet. Medan andra tycker att det är ett sätt att visa kvinnors 

sexualitet i en värld där sexualiteten för kvinnor är minimerad. Enligt Anja Hirdman så 

måste man börja med att fundera på vad som är porr och skilja på mjukporr och hårdporr. 

Hon menar på att den vanligaste formen av mjukporr kan vi möta i reklam även om denna 

inte framkallar större diskussioner så visar den ett sexuellt budskap. Det blir mer som en 
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fantasi i våra huvuden än något verkligt, vilket hårdporr visar motsatsen till, men den vill 

också ge oss som åskådare en vidare fantasibild. Den kvinnliga lusten visas inte i hennes 

ögon utan snarare i sättet hon agerar eller i de ord hon uttalar. Pornografi har klassats 

mycket som en tillfredställelse för den manliga åskådaren men Hirdman menar på att det är 

nästan lika vanligt idag att pornografi konsumeras av kvinnor. Hirdman menar 

att ”Pornografi är i sig en medial, offentlig iscensättning av sexualitet, eller snarare av idéer 

om sexualitet. För att vi ska definiera något som pornografiskt krävs 

en betraktare, en publik, någon som gör och någon som ser.” 

Sexualitet är bland de mest omtalade orden i världen och har fått mycket uppståndelse i 

nyhetsdebatter och i nöjestidningar. Media idag använder sig i många former av 

sexualisering och enligt Hirdman gör dom det på två sätt:  ”en sexualisering 

av oss som publik och en sexualisering av innehållet”. 

(http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_PDF_FILES/SE_PA_FILM/SKOLBIO/LILJA/138_154.PDF) (sid. 10). Med det menar hon att mjukpornografin väcker 

våra lustar till att man kan ha användning av det som visas och är därför mer accepterat, 

den ger även mer precis bild av hur kvinnan skall vara, den blir vår norm. Medan hård 

pornografi väcker våra sexuella lustar och blottar innehållet på ett helt annat sätt, vilket 

leder till att vi inte får samma normaliserande som i de mer dolda pornografiska budskapen. 

Det ligger en skillnad i om den pornografiska bilden riktar sig till män eller kvinnor. 

Skillnaden ligger i det underförstått visuella och det uttryckligt visuella, vilket Hirdman 

menar spelar på att mannen har behov av en bild som utförligt visar t.ex. en sex akt, medan 

kvinnan har behov av en bild som inte visar allt utan budskapet skall vara dolt. 

 

Många människor har protesterat emot pornografi och skapat organisationer emot det, 

bland annat nio kvinnor som även har skrivit en bok om pornografi utifrån deras föredrag 

de hållit. ROKS är en organisation som står för kvinnans rätt i samhället, och att man som 

kvinna måste göra sig hörd för att kunna bekämpa de förtryck hon har runt sig. Utifrån 

denna synvinkel diskuterar författarna till boken kring pornografi och vad för budskap de 

ger till världen. Deras sätt att se på pornografi är att det är kränkande för kvinnor och att 

den ger fel budskap till männen i vårt samhälle. Det som dessa kvinnor tar upp mest är de 

filmer/bilder som har pornografiska budskap med våld i. Detta menar dom lär upp våra 

barn, söner och män till att det är rätt att bruka våld emot en kvinna i sexuella avsikter. En 

av författarna i boken, Laila Freivalds, anser att: ”Våldspornografi kan därför och bör inte 

accepteras i ett samhälle som värnar om hänsyn mellan människor och människors lika 

värde.”(ROKS, Andersson et al. Pornografi, verklighet eller fantasi 1991 s, 10). Kvinnorna till boken 
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diskuterar kring att kvinnan ses som ett objekt i pornografin och att hon blir nedtryckt och 

förnedrad vilket leder till en snäv bild av kvinnan till våra män. Det dessa kvinnor också 

anser är att pornografin gör mannen till farlig och han framställs enbart som den råe 

mannen som blivit utsatt för upphetsning och därför skall kvinnan bara ta emot hans begär 

med våld eller utan. Detta är ett synsätt på pornografin som många i vårt samhälle har, men 

man måste även se på spelet där kvinnan är den som är den råe i pornografin och inte bara 

döma manen.   

 

Enligt Unni Rustad ytterligare en författarinna i boken, menar på att vi måste ställa oss 

frågan om det är den råa sexuella bilden av vad pornografin ger oss som vi vill ha till 

sexuallitet och att män bör ställa sig frågan: vill vi vara med om att se kvinnor bli 

förnedrade? Bettan Andersson och Gerda Christenson diskuterar i sitt avsnitt om vad det är 

för bild pornografin ger oss, att kvinnan bara är till för att ha sex med och har man ingen 

kvinna kan man lika gärna ta en docka. Författarinnorna i boken diskuterar och tar upp en 

hel rad av våldspornografiska filmer som de anser bör förbjudas för att den ger en sådan 

skev bild av sexualitet bl.a. sadomasochism där kvinnan blir bunden och slagen och 

mannen blir sexuellt upphetsad av detta eller filmer som visar hur man med olika verktyg 

kan penetrera en kvinna som exempelvis med telefoner eller knytnävar. De menar även att 

män blir förnedrade genom detta sätt, för att det visar att det krävs av en man att ha stor 

penis, att vara våldsam och att han alltid kan få det han vill ha. (Andersson et al 1991) 

 

Men hur påverkas vi av pornografi? Att vi blir påverkade på vissa sätt är ganska klart men 

hur vi blir påverkade beror oftast från person till person och beroende på vilka normer vi 

har som åskådare. Även vad vi gör utav det vi ser i pornografin handlar inte om 

pornografins påverkan utan snarare om vad vi redan innan har för bild. Tycker vi inte att 

pornografi är något som helst upphetsande kan vi känna obehag, avsky och skamkänslor för 

det vi ser men vi kan även stimulera våra sinnen och finna det både sexuellt upphetsande 

och ny tändande att titta på det. 

Vi tittar inte på t.ex. en sadomasochistisk pornografisk film om vi inte tänder på den, 

därmed har vi redan sedan innan ett behov av vissa sexuella begär som vi vill få 

tillfredställt. Men om det sedan tar sig i uttryck av avvikande sexuella filmer som t.ex. S/M, 

barnporr, djurporr med mera eller mer  ”vanlig” porr, mjukporr eller erotik filmer är helt 

beroende på vad personen ifråga tänder på.   
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Om pornografi anses rikta sin gestaltning med hjälp av aktörerna emot åskådaren så riktas 

erotiken mer åt aktörerna i filmen. Njutningen ligger inte utåt i tv rutan utan inåt. Men 

gränserna där emellan är hårfina och mycket är beroende på hur vi ser det. Men riktningen 

ligger mer åt att det visas kärlek och ömhet mellan paren och inte enbart hårda sexuella 

bilder. En erotisk scen kan finnas i både rent erotiska filmer men även i vanliga spelfilmer. 

Linda Williams, som studerat sexuella bilder i spelfilmer och då specifikt thrillers, tar t.ex. 

upp temat erotisk thriller, den förekommer i många av de thriller filmer vi ser som i bl.a. 

Basic Instinct, där man leker med tanken med hjälp av symboler och till viss del blottning 

av Sharon Stones (huvudkaraktär) bara underliv. Hon menar på att våran lust till att titta på 

sex eller någon form av erotik har skapat en hel genre av sexuella filmer och att det är vi 

som konsumenter som har velat ha det från början. (referera) Vår lust att se utöver 

kärleksscenerna till det mer förbjudna är det som skapar mer exponerande sexbilder och ju 

mer vi som åskådare kräver att få se mer desto mer visar produktionen. Erotik ses som 

sexuell kärlek och acceptabelt medan pornografi anses mer som omoraliskt och 

oacceptabelt, det är där den hårfina gränsen går.  

 

3. Analyser 
3.1 Sammanfattning av tre av Larry Clarks filmer. 
  
Att Larry Clarks filmer blivit debatterade både positivt och negativt kan man förstå. Hans 

bildspråk är både beskrivande och grundligt. Känslan man får av att se hans filmer Kids, 

Bully och Ken Park är att det inte är vanliga spelfilmer, utan man får snarare känslan av att 

filmerna har dokumentäriska inslag. Larry Clark gjorde sin film Kids 1995 och fick en hel 

del kritik för de öppna sexscenerna och att han visade det ”verkliga” livet, en ”vardags 

realism”, hos många tonåringar, sex, våld och narkotika och dåliga relationer är det som 

han speglar rakt igenom i sina filmer. Hans intresse i att filma tonåringar, är för att han 

själv inte blev upplyst som ung. Alla avvikande beteenden skulle gömmas och var tabu, han 

säger så här till Aftonbladet i en intervju:  – ”Jag har hållit på med det sedan jag själv var 

tonåring och det finns så många historier som inte har berättats och som borde berättas, 

säger Larry Clark. Allt var så hemligt och nedtryckt och gömt när jag var tonåring. Sådant 

som händer i ”Ken Park” antogs inte hända, men jag vet att mina vänner råkade ut för det. 

De fyra huvudpersonerna är sådana jag kände”.(Aftonbladet Nöje, Peterson Jens , år 03-07-04). 

Både Bully och Ken Park är skapade utifrån Kids, men Clark menar på att Ken Park skulle 

ha varit den första filmen han skulle ha släppt men det fanns ingen som vågade eller ville 
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göra den tillsammans med honom, något han nu efteråt ser som en fördel. Han anser det 

därför att samhället idag accepterar lättare det han visar i filmen än vad Clark menar på att 

det skulle göra tidigare. 

 

3.1.1 Kids 

I Larry Clarks film Kids möter vi tre huvudkaraktärer tillsammans med deras vänner. Telly 

som bara ägnar sin tid till att förföra oskulder, Casper som hela tiden diskuterar om sex, 

men det är oklart om har verkligen haft det och Jenny som är en lite tillbakadragen tjej med 

olyckligt öde. Sex, alkohol och narkotika är det som styr deras liv och tillvaron runt dem.  

Den första vi får möta är Telly i närbild, hånglande med en tjej, vidare får vi se när han 

sakta men säkert förför henne. Tellys största nöje är att förföra oskulder och hans största 

dröm är att fullborda hela sexakten med att utföra analsex med dem. Nästa scen vi får se är 

Telly med hans vän Casper som går igenom staden och pratar om hur underbart det är att ha 

sex med oskulder och sex i allmänhet. Vi får även följa dem när de stjäl i en butik på vägen 

till sina vänner. Väl hemma hos deras vän Paul sitter dom och röker på och diskuterar sex. 

Telefonen ringer och en av killarna hälsar att Jenny frågar Telly hur läget är. 

 

Nästa scen vi får se är hemma hos någon av tjejerna i gänget, där bland annat Jenny är med. 

Tjejerna börjar prata om att mista oskulden, då Jenny miste den med Telly. Vidare pratar 

dom om förspel och olika ställningar. Bilderna klipps mellan killgänget och tjejgänget och 

hela tiden är deras samtalsämne om sex. Nästa scen är hos gynekologen då Jenny och Ruby 

gör en könssjukdomstest, bilden klipps tillbaka till killarna och deras samtal och sedan 

tillbaka till Jenny och Ruby en vecka senare då de får reda på resultaten. Det visar sig att 

Jenny blivit smittad av hiv och eftersom Telly är den ende som hon legat med är han 

bäraren. Filmen fortsätter sedan med Jennys sökande efter Telly för att berätta för honom 

att hon blivit smittad, och Tellys ständiga sökande efter nya oskulder.  

 

Vi får möta Telly och Casper i en ny scen då de är på en samlingsplats för ungdomar, när 

Casper råkar köra på en mörkhyad man med sin skateboard. Och när denne börjar kaxa sig 

emot Casper flyger ett helt gäng med killar på mannen och praktiskt taget slår ihjäl honom. 

Återigen så klipps det tillbaka till Jenny som fortfarande letar efter Telly, hon har letat över 

allt och slutligen går hon in på en klubb för att se om han finns där. Här träffar hon en av 

sina vänner som ger henne en tablett för att hon skall bli gladare. I mellan scenen då Jenny 

är på klubben får man se hur Telly försöker sig på en ny erövring av en oskuld han har 
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hållit ögonen på och man får följa hela hans förförningsmetod för att mjuka upp den nya 

tjejen.  

 

Ytterligare görs det ett klipp till en scen på en fest, här får vi möta tjejer och killar i olika 

åldrar, där de minsta inte är mer än nio, tio år. Under hela denna scen får vi se ungdomar 

och barn röka på, supa sig riktigt fulla, försöka övertala varandra att ha sex och pinsamma 

fyllescener där ingen riktigt verkar bry sig. Telly lyckas få med Darcy som han har stött på 

och tar med henne upp till ett rum där han slutligen har sex med henne. Under samma gång 

kommer Jenny till festen, hon letar upp Telly, men när hon ser att han håller på att ha sex 

med tjejen går hon därifrån. Full och hög sätter hon sig i soffan och däckar. Casper som har 

däckat tidigare under kvällen vaknar upp och går ut i vardagsrummet där han finner Jenny, 

under tiden hon är avdäckad klär han av henne och har sex med henne. Sista scenen vi får 

se är bara Casper som stirrar rakt in i kameran och säger – Jesus Christ. What happened? 

 

Hela filmen börjar med att vi kastas rakt in i händelsen och vi får ingen förklaring på vad 

som har gjort karaktärerna till de dom är. Filmen är mycket realistiskt utformad, och miljön 

uppfattas som väldigt befintlig och inte skapad i en studio. Trotts att filmen går i ganska 

lugnt tempo får man en känsla av stress, då Clark klipper så mycket mellan scenerna.  

 

Filmen består både och ändå inte av en vändpunkt, i ena fallet när det gäller Jenny när hon 

får reda på att hon har hiv och i andra fallet inte eftersom Telly aldrig får reda på något och 

därmed kan fortsätta ha sex med tjejer. Sista scenen kan tolkas som den stora vändpunkten 

med Caspers uttalade, men detta är enbart tolkning då vi inte får se fortsättningen, eller vad 

som har blivit sagt innan mellan honom och Jenny. Scenerna utspelar sig under ett dygn 

med bara en tillbakablick hos första besöket hos gynekologen. Jag tolkar detta 

tidsperspektiv, genom att Clark vill ge oss en förklaring på att det egentligen enbart krävs 

en dag för att många liv skall råka ut för motgångar de inte fören senare inser att de fått. 

Och även att det krävs bara en människa och dess vilja till att nå sitt mål, för att skada andra. 

Att filma dessa öden får en att tänka efter att det lika gärna kan hända mig. Att detta inte 

bara är film och fiction, utan den dagliga verkligheten för många ungdomar. Clark filmar 

inte det vi vanligen ser på tv, utan det vi möter utanför tv – rutan. Även karaktärernas 

samtalsämnen och språkbruk gör filmen mer realistiskt, den är inte finslipad och putsad, 

den visa på att verkligheten kan se ut så här.  
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3.1.2. Bully 

Filmen Bully utspelar sig i blandade hemmiljöer i Hollywood, här möter vi Marty och 

Bobby som har känt varandra hela livet. Lisa och Ali som är vänner, Lisas kusin Derek och 

Alis två vänner Donny och Heather. Relationen mellan karaktärerna är de som belyses mest 

i filmen, men även sex och narkotika har stor vikt. Den första vi får möta i bild är en kille 

som sitter i telefonen och har telefonsex med någon, vi vet inte vem han är eller vem 

personen i telefonen är. I nästa bildsekvens möter vi Lisa och Ali som går in på ett 

sandwichcafé, på caféet jobbar både Marty och Bobby, de här blir första gången som dessa 

fyra möts. Vi vet även nu att det var Marty som vi fick se i början. Killarna bjuder ut 

tjejerna och dessa hänger på, när dom sedan är ute och kör med bilen stannar Bobby den 

tvärt och efter en liten diskussion slutar scenen med att Ali utför oralsex på Bobby i 

framsätet medan Marty och Lisa har sex i baksätet. Denna scen blir den ledande 

bildsekvensen för deras fortsatta umgänge, då Marty och Lisa blir tillsammans.  

 

Bobby är en instabil kille som blivit styrd av sin far i allt han skall göra. Hans synsätt till 

mänskligheten är totalt rubbad och han tar sig fram med våld, både sexuellt och i andra 

sammanhang för att få de han vill. Hans fanatiska behov av att ständigt tvätta händerna 

visar på att han har någon form av störning. Även hans behov av att tända sig själv sexuellt 

med våld eller med att titta på porrfilm med manliga homosexuella aktörer när han har sex 

med en tjej, visar på att han har ett sexuellt hinder. Hans vän Marty är en kille som hela sitt 

liv har blivit styrd av Bobby. Han går med på att både sälja sina sexuella tjänster via 

telefonen och genom strippning. Ständigt blir han förnedrad av sin vän, i både ord och slag. 

Inte ens hans familj lyssnar på hans vädjning om att flytta från staden och Bobby. Det ända 

han får höra är att dom inte tänker flytta bara för att deras pojke ha problem, men när Marty 

träffar Lisa förändras han liv en del.  

 

Lisa är den flickan som under sitt liv hållit sig tillbakadragen, inte umgåtts med så mycket 

pojkar. Men när hon träffar Marty förändras hennes liv och istället för att visa sin litenhet 

och osäkerhet, blir hon mer aggressiv och dominant för att inte visa sin rädsla. Hennes liv 

får en ändning när hon upptäcker att hon blivit gravid och inte vet vem fadern är då Bobby 

våldtar henne när hon har sex tillsammans med Marty. I hennes förtvivlan samtalar hon 

med sina vänner och Marty för att få dessa att gå med på att mörda Bobby. 
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Ali som är Lisas vän, är en tjej som gillar att experimentera sexuellt och hon går gärna över 

de normerna samhället sätter. Hon använder sig av sin kropp och sitt utseende för att få det 

hon vill ha. När hon efter andra gången har träffat Bobby och han våldtar henne, och Lisa 

ringer för att berätta sina planer om mordet på honom, går hon lätt med på det. Tillsammans 

med sin pojkvän Donny, en sjuttonårig kille med inga ambitioner i livet förutom att knarka 

och ha sex och hennes vän Heather som är en tjej som precis flytt från rehabilitering och är 

ständigt hög, åker de hem till Lisa för att planera mordet. Ytterligare två blir inblandade i 

mordet bl.a. Lisas kusin Derek och filmen får två olyckliga slut, det ena är när de lyckas 

mörda Bobby och det andra är mer en medkänsla vi får som åskådare med personerna när 

de åker fast och får deras domar. Anledningen att man får medkänsla med personerna som 

mördat Bobby är för att han framställs så grym, fast det egentligen är synd om honom och 

för att han har brukat så mycket våld, i både sex och maktspelet han utför över Marty.  

 

Bully är väldigt estetiskt gjord i både färg och utformning. Att filmen är gjord ifrån en sann 

historia märks tydligt då den är verklighetsskildrande i många inslag. 

(http://www.imdb.com/title/tt0242193/) Till skillnad ifrån Kids har denna film mer varma färger 

trotts sin kalla story. Vändpunkten i händelsen är när gänget bestämmer sig för att döda 

Bobby och med Clarks lugna klippningar känner man även en form av upptrappning i hela 

händelseförloppet. Clark klipper heller inte av en scen när man tror att den skall, utan han 

filmar hela händelseförloppet eller så klipper han när man tror att de skall visas mera. Detta 

leder till en mer känslomässig delaktighet hos åskådaren, som i ena fallet förväntar sig mera 

och får tänka utöver bilden och i andra fallet så får man se den chockerande verkligheten 

som den är. Här centreras mycket av filmen på detaljer och känslor som får oss att 

identifiera oss med någon eller några i filmen.  

 

Det är ingen ljus vardag vi får möta men trotts filmens underliggande kyla finns det en viss 

värme mellan karaktärerna. Även om man inte kan kalla det kärlek mellan dem så finns det 

en viss tillit och respekt till varandra om man bortser ifrån Bobby. Lojalitet är det som styr 

början av filmen, men när det börjar dra kring deras fötter efter mordet är ordet som 

bortblåst, och funderingarna kring att ange sig själv för att kunna rädda sitt eget skinn är det 

som istället gäller. Clark använder sig av ett blandat bildspråk, då han växlar mellan 

närbilder och distansbilder. Han använder sig av svepande bilder som t.ex. över Lisas nakna 

kropp i sängen efter att ha blivit slagen, vilket förstärker ens reaktion för det som hänt i 

scenen innan. Trotts att filmen kan upplevas som mer en spelfilm än hans tidigare film Kids 
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så anser jag att han gör en strålande återgivning av en sann historia, med sitt sätt att visa 

det ”otillåtna”.  

 

3.1.3. Ken Park 

Filmen Ken Park handlar om en grupp tonåringar i förortsidyllen Vasalia i Kalifornien, som 

alla har problem med relationer till vuxna i deras närhet. Med hjälp av sex, narkotika och 

våld flyr dom ifrån den verklighet dom lever i. I filmen möter vi fyra olika huvudkaraktärer 

med olika uppväxter Claude, Peaches, Tate och Shawn. Den första vi får se i filmen är Ken 

Park som bara en gång till i filmen visas, han är på väg till stadens skateboard ramp där han 

åker runt ett tag och slutligen sätter sig längst upp på en platå mitt i banan. Här tar han fram 

en kamera och en pistol, genom handkameran får vi se honom sätta pistolen emot huvudet 

och skjuta av. Vi som åskådare får ingen förklaring på vad i hans liv som gör att han skjuter 

sig själv utan vi kan enbart tolka varför i och med att vi får möta hans vänner. Nästa bild vi 

får se är en stillbild på hela gänget och man får en snabbpresentation av dessa karaktärer 

innan man får se deras olika liv. 

Den första vi möter ifrån gänget är Shawn, här möter vi en kille som har desperat behov att 

bli bekräftad att han är älskad. P.g.a. hans likgiltiga relation och brist på kärlek från hans 

mamma söker han en vuxen kvinnas famn för bekräftelse. Den opassliga relationen som 

han har sökt hos sin flickväns mamma tar sig i uttryck både oralt och i samvarosexuellt 

förhållande när familjen är borta. Samtalen dom har efter att dom har haft sex är i rent 

sökande efter bekräftelse i att dom duger. Även när hela familjen är tillsammans och äter 

spelar mamman ut sin dotter gentemot Shawn, i sitt desperata behov av hans bekräftelse att 

hon är bra.  

 

Nästa person vi möter är Claude, han bor tillsammans med sina alkoholiserade föräldrar, 

hans relation till hans mamma är på ett sätt den vättigaste relationen i spelet mellan vuxna – 

barn genom filmens gång. Trots deras gräl så visas ändå att dom har en ömhet för varandra. 

Relationen till hans pappa är inte lika bra, dom har ständiga gräl och pappan tål inte att 

Claude sätter sig emot honom, utan brukar våld i fall detta händer. Deras hat – kärleks 

relation får ett abrupt slut och övergår till enbart hat och förvirring ifrån Claude sida då 

fadern kommer hem grovt alkoholpåverkad och försöker, antasta sin son när han ligger och 

sover. I sin son ser han sin fru vilket väcker hans sexuella lustar och desperata behov av 

närhet som hon har nekat honom p.g.a. sin graviditet.  
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Tredje personen vi blir presenterade är Peaches, hon lever med sin religiösa pappa. Hennes 

pappa lever enbart genom sin döda fru och Peaches likhet med henne. Peaches lever i 

ständig lögn gentemot sin pappa då han tror att hans dotter sköter sig enligt vad deras tro 

står för. Deras liv flyter på ganska bra tills han en dag kommer hem och finner sin dotter 

halvnaken med en kille under sig. Hennes manlige bibelstudie vän är fastbunden till sängen 

och Peaches är på väg att utföra oralsex, detta leder till att hennes far blir rasande. Han slår 

och skriker båda två och för ett par sekunder tror man att han skall ha ihjäl killen. Han 

springer ut rasande ur hennes rum och hämtar hennes mors brudklänning som han slänger 

på Peaches. I nästa scen får vi se hur fadern sammanviger sig med sin dotter, för att hon är 

nedsvärtad.  

 

Sist men inte minst får vi möta Tate som bor tillsammans med sin farmor och farfar och 

hunden Legs. Hans beteende är alltifrån normalt, han beter sig som en femåring med 

extremt temperament. Han får utbrott över ingenting vilket man får se i en scen då han 

spelar Alfapet med sina farföräldrar, farfadern skriver ett ord som Tate menar inte finns. 

Tate blir vansinnig när farfadern hävdar att det finns och får sin farfar att lämna bordet, 

upprörd. Att Tates relation till sina farföräldrar är så dålig beror helt på hans asociala 

beteende. Han har aldrig haft flickvän och hans ända sätt att finna sexuell njutning är 

genom att sakta försöka kväva sig själv medan han onanerar, vilket vi får se i filmen. Man 

förstår redan från början när man möter honom att han är i behov av hjälp och när han i en 

scen knivhugger sina farföräldrar och polisen tar honom ser man för första gången frid i 

hans blick.  

 

I den näst sista scenen möter vi Shawn, Claude och Peaches, omslingrande i en gruppsex 

scen. Detta är den ända scenen vi får se dom umgås, vilket leder till att man kan koppla 

deras möten som en flykt ifrån den verklighet dom lever i. Deras närhet till varandra får 

dem att glömma deras själsliga ensamhet. Jag ser bilderna när de tre har sex som 

omhändertagande inte som personliga eller kärleksfulla, snarare som en förståelse och 

respekt för den andres problem. De samtalar under sexakten som om sexet går på rutin och 

man ser heller inga känslomässiga uttryck till varandra i deras ögon. Klippen i denna scen 

är mellan att dom har gruppsex till oralsex, till att killarna har enskild sex med Peaches.  

 

I sista scenen möter vi Ken Park igen, han sitter på en parkbänk med sin flickvän och 

diskuterar. Hon har blivit gravid och vill behålla barnet och under hela deras diskussion ser 
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man hur nollställd Ken är till situationen. Diskussionsämnet förklarar troligen bara en del 

av varför Ken skjuter sig, då flickvännen menar på att Ken själv blev till av ett misstag. 

Detta är det sista vi får se av hela filmen, vilket leder till att man endast kan försöka tolka 

varför han gör som han gör och inte ges någon fakta.  

 

Rytmen i filmen är statisk, förutom alla dessa klippningar mellan de olika karaktärerna. 

Man finner varken en upptrappning eller en peripeti under filmens gång, det är snarare som 

att Clark försöker visa oss hur verkliga liv kan se ut och hur händelser i livet bara dyker upp 

utan större upptrappning. Han vill förmedla till oss en form av realism, att dessa karaktärer 

verkligen kan finnas bland oss, och deras handlingar är något som vi kan finna hos våra 

medmänniskor. Det finns ingen förutbestämd handling i denna film, där man kan säga vad 

nästa steg kommer att vara, utan Clark har verkligen lyckats med att göra filmen verklig 

och chockerande. Miljön som karaktärerna befinner sig i är verklighetstrogna och man får 

känslan av att det är redan befintliga miljöer som dom spelar in i och inte ateljéer. P.g.a. att 

Clark filmar så realistiskt kan man även förstå att många tar avstånd till filmen då den kan 

ge nästan en för verklig bild av verkligheten. Att visa så vågade sexscener i spelfilmer som 

i dessa tre filmer är inget vi vanligtvis fått se, vilket gör att man inte vet om man skall ta 

avstånd till det vi ser eller inte. Ibland vill man inte se verkligheten som den är när man 

sätter på en film, utan snarare förskjuta den verklighet vi dagligen får se på nyheter med att 

fly in i fictionens värld. Filmen är briljant skapad och att det är ett utmärkt sätt att 

visa ”bakom stängda dörrar” verklighet.  

 

Dessa tre filmer är helt olikt skapade, från att använda sig av ord som starkaste förmedlare 

av budskapen, till att göra en film utifrån en verklig berättelse, där upptrappningen blir det 

som leder fram budskapet, till slutligen bilden och klippen som förmedlare av budskapet. 

Det får oss att väcka alla sinnen till liv när man ser dessa filmer, även om temat går i 

samma mönster får vi uppleva det ur olika vinklar. Inget är bättre eller sämre än det andra 

och inget är heller mindre chockerande än det andra. Clark har verkligen lyckas med att 

chocka alla våra sinnen med både hjälp av tal och bild. Han både låter oss bli medverkare i 

filmen genom att få oss att känna med någon karaktär som i t.ex. Bully och han låter oss 

vara helt rena åskådare där det ända vi kan göra är att supa in bilderna och ta avstånd helt 

från filmen eller inte i Ken Park.  
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Han spelar på våra känslor kring barns oskyldighet och renhet och kastar helt omkull dessa 

med att visa den hårda sanningen. Att många av dessa ungdomar/barn gör medvetna val, 

och att deras handlingar är fullt uttänkta. Han blandar mellan att visa påverkan från 

föräldrar med att visa störningar som inte kommer från något annat än dem själva. Han 

leker med våra huvuden så att man enbart kan tolka mycket av varför de gör som de gör i 

filmerna. Man vet inte alltid om det är den hårda verkligheten han vill visa eller om det är 

att försöka gå så långt i sina bilder och språk som någon har gått innan.  

 

4. Sexuella bilder i Kids, Bully och Ken Park analyserade i olika kontexter 
    

Anledningen till att jag vill ta upp denna bild av sexscener i spelfilmer är för att jag vill 

med hjälp av sexuella normer som jag tidigare tagit upp, visa på hur vi kan se på sexualitet, 

satta i olika kontexter och även förstå till viss del varför Larry Clark valt att göra filmerna. 

De kontexter jag kommer att diskutera är pornografiska, spelfilms och konst sammanhang. 

Jag vill med detta belysa ett par infallsvinklar av hur sexualitet kan ge sig i utryck. De 

infallsvinklarna jag centrerar mig kring är, kärlek och samvarosexualitet, gruppsex, 

missbruk och sexualitet samt avvikande beteenden inom sex. Anledningen till att jag har 

bestämt mig för dom här infallsvinklarna är för att de belyser så starkt hur man kan visa på 

olika sexuella normer och även provocera med dessa. Jag riktar även min uppmärksamhet 

emot ungdomar då filmerna handlar mestadels om dem.  

 

4.1. Kärlek och samvarosexualitet. 

Samvarosexualitet är den norm i vårt samhälle som är accepterat fullt ut. Vi blir inte 

chockerade över att se eller höra att ett par har sex. Det är det andra steget där vi söker 

våran sexualitet till motsatt eller till samma kön (onani är oftast det första). Normen har 

tidigare varit att man håller detta inom hemmets fyra väggar och i äktenskap. Men i dag har 

denna syn förändrats och blivit mer accepterat att ha med någon enbart för tillfället. Ur 

en: ”sociologisk sexualforskning används termen ”sexuella script”, vilket innebär att 

människors sexuelle behov och uttryckssätt formas i samspelet med den syn på sexualitet 

som råder i omgivningen och i samhället som helhet”.(Forsberg Margareta, 2000, sid. 19) 

Det är därför intressant med Larry Clarks filmer, för han tänjer på de normer vi har och 

provocerar oss med sina bilder, speciellt inom de andra tre områdena. Jag har valt att 

plocka ut tre olika scener, en från varje film som fokuserar kring samvarosex men ger olika 

känslor och även olika tolkningar. Vi möter i Kids en hård verklighet och realism, i Bully 
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en likgiltighet både hos paret och i känslan vi åskådare får och i Ken Park möter vi en 

sensualism och mer erotisk laddning.  

 

Från Kids har jag valt att titta på scenen mellan Telly och Darcy. Här möter vi en osäker 

tjej som lätt blir styrd genom manipulation och till viss del nyfikenhet dit Telly vill. Han är 

den ”erfarne” killen som ständigt söker nya byten, helt ovetande att han bär på hiv och har 

skadat många unga flickor p.g.a. sin lust att tränga in i så många oskulder som möjligt. 

Scenen börjar med Tellys förförningssamtal då han sakta försöker övertala Darcy till att ha 

sex med honom. Tillslut lyckas han och scenen fortsätter med en närbild på Darcy som har 

extremt ont när dom har sex. Telly fortsätter, trots att hon har ont, att ha sex med henne och 

försöker övertala henne till att allt är bara bra. Detta är en verklighetstrogen scen med 

närbilder på ansikten och avståndsbilder när de har sex. Denna scen är en av slutscenerna i 

filmen och känslan man får inför hela scenen styrs utifrån filmens tidigare handling, det är 

den som är avgörande för upptrappningen. Den är ett extremt belysande exempel på att vi 

måste ta ansvar för våra handlingar och att skydda oss själva med t.ex. preventivmedel för 

att inte få vidare komplikationer. Scenen visar en realism i och med sitt sätt att visa första 

gången man har sex, Darcys nervositet och hopp om att det inte kommer att göra för ont 

och Tellys erfarna sätt att övertyga henne om att han skall ta det lugnt och få henne att ha 

det bra. Denna scen är något varje människa mer eller mindre kommer att uppleva i livet, 

inte själva efterföljderna som filmen visar utan mer osäkerheten och säkerheten paret 

emellan. Scenen kan sättas in i vilken spelfilm med dokumentäriska budskap som helst som 

vill visa på ungdomars vardag och första sexualdebut. Man upplever inte scenens mening 

att vara romantiserande som filmer överlag gör, utan den visar verkligheten som den för det 

mesta är. 

 

Ur Bully har jag tittat på scenen mellan Lisa och Marty, när dessa är hemma hos honom. 

Både Lisa och Marty är osäkra, sökande människor som funnit varandra, men Lisa är den 

som har det dominanta övertaget. Hon står ut med allt och stänger av sig själv i mycket och 

blir i stället kall, vilket även ger sig i uttryck mycket i hennes relation till Marty. I scenen 

får vi se paret ha sex, men där finns ingen känsla och ingen glöd mellan dem. Det är inget 

samtal innan mellan dem som bygger upp stämningen, utan det är inte förens efter man kan 

förstå att det finns en viss ömhet till varandra. Scenen får en att känna att det mer handlar 

om ett måste eller att det är en trygghet för dem båda att ha sex, ett tillfälle av närhet till 

någon annan. Den ger inget konkret budskap, vilket gör scenen ganska oväsentlig för 
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handlingen. P.g.a. brist på glöd, inga speciella närbilder på personerna, eller på deras sexakt 

och heller ingen konstnärlig utformning av bilden, är det svårt att sätta den i sammanhang 

till verken konst, pornografi eller erotik. Denna bild passar in i en spelfilm för den chockar 

heller inte våra sinnen, den blir en bild som alla andra. Även om den kan vara realistiskt 

utformad, så ger den ingen känsla utöver att den är en insatt scen i en rad av mer viktiga 

scener.  

 

Scenen som kommer ifrån Ken Park är sexscenen mellan Shawn och hans flickväns 

mamma. I denna scen möter vi en nyfiken kille som tycker om att utforska en äldre kvinna 

och en kvinna som är sexuellt erfaren och gillar att få uppmärksamhet ifrån en ung kille för 

att känna sig ung själv. Även om det är Shawn som tar initiativet till att han vill utföra 

oralsex på henne, är det hon som är dominant och styr honom. Denna scen är både sexuell 

och sensuell, med många närbilder både på när han utför oralsexet och hennes njutning 

över det han gör. Här fokuserar kamerna på hennes kropp, speciellt bröst och Shawns 

nyfikna och sexuella blick på henne när hon njuter. Här visas ändå ett samspel mellan de 

båda där de är givare och tagare, men ändå är det mamman som styr. Även om det inte 

finns någon form av kärlek mellan dem finns där en erotiks spänning som gör att man som 

åskådare får känslan av att det inte är något oseriöst mellan dem. I och med de ständiga 

klippningarna i filmen så blir den till viss del chockerande och man får känslan av att den 

mer hör hemma i en erotikfilm än i en spelfilm. Anledningen är för att det visas verkligt 

intima bilder, men samtidigt kan bilden uppfattas lika mycket som fiction som verklighet, i 

spelfilmer är oftast dessa bilder förskönade eller dolda. Men det hör inte till vardagen att 

man ser en ung kille ha oralsex med en äldre kvinna på spelfilm. Intressant är också i fall 

man skulle byta ut killen mot en erfaren man, så skulle scenen definitivt passa in mer i en 

erotikfilm än i en spelfilm. Därför får Shawns form av osäkerhet oss att se den delen av 

verklighet scenen speglar, för att han inte visas som så erfaren. 

4.2.Gruppsex. 

Jag har valt att titta på en scen ifrån denna kategori och det är scenen från Ken Park. I 

scenen möter vi Shawn, Claude och Peaches som alla tre är hett omslingrande varandra. 

Alla tre har olika bakgrunder men ändå lika vriden bild till vuxenvärlden. Här får vi se både 

oralsex, smeksex och gruppsex ifrån olika vinklar, både i närbilder och i distansbilder. 

Även om sexscenerna känns väldigt närvarande så verkar inte aktörerna lika delaktiga i 

varandra som scenen ändå speglar. Vi får inte se någon glöd i mellan dem utan mer ett 

sampel där sexet är en tillflyktsort ifrån allt omkring dem. Här är inte scenerna innan lika 
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viktiga för att man skall känna något för det man ser i scenen.  Scenen är väldigt realistisk 

och man kan se att mycket av deras sexscen inte är fejkad utan aktörerna gör faktiskt det på 

riktigt. Detta gör scenen till väldigt påtaglig och eftersom scenerna inte klipps av eller att 

kameran inte glider bort när man är på väg att filma deras underliv, så blir man till att börja 

med chockad över det man ser.  

 

Många åskådare som skulle se denna scen skulle nog anse att scenen inte hör hemma i en 

spelfilm och den skulle definitivt inte visas i en offentlig biosalong. Men det är just detta 

frisläppande som gör scenen så speciell, för den upprör våra sinnen att känna både genans, 

nyfikenhet och samtidigt trycker den på vårt behov av det ovanliga. Visst passar scenen 

kanske bättre in i en erotikfilm, men samtidigt har den vackra bilder som t.ex. när Peaches 

ligger i mellan båda killarna på en soffa, som lika väl skulle kunna passa som konstbild på 

ett galleri. Där skulle den anses vacker, här anses den obsen.  

 

4.3. Missbruk och sexualitet. 

Den här delen skulle kunna passa in i de flesta av scenerna, eftersom filmerna handlar rakt 

igenom om dessa två teman. Ungdomar som super och knarkar för att dom har låg 

självkänsla och gör sina handlingar där efter. Men jag har valt att belysa en scen från Kids 

som gör detta väldigt påtaglig och det är scenen mellan Jenny och Casper. Här möter vi 

Jenny som har letat hela natten efter Telly och i sin förtvivlan över att hon har blivit hiv 

smittad tagit droger som tillflykt och Casper som redan innan haft en dålig självkänsla som 

supit sig redlös. I scenen får vi se Jenny avdäckad på en soffa och Casper som sätter sig 

bredvid henne och börjar ta av henne kläderna. I sin upphetsning försöker han tysta Jenny 

som gör lama försök p.g.a. att hon är så påverkad och våldtar henne mitt på soffan framför 

massa ungdomar som ligger halvt medvetslösa överallt.  

 

Casper har så låg självkänsla över att han inte har samma flyt som Telly har hos tjejer och 

han inser inte att han är på väg att göra sitt livs största misstag. I den här scenen får man 

ingen annan känsla än att den är väldigt realistisk och man har en sorg över dessa två 

människors öden. Man har ingen medkänsla med Casper, för att han begår ett så grovt brott, 

men samtidigt så tycker man mer illa om Telly för scenen än om Casper. Den här scenen 

kan säkerligen passa andra normer men det är svårt då den ger en så hård bild av 

verkligheten. Här är ingen glamour, ingen tjej som njuter över att hon blir våldtagen och 

bara följer med sin förövare och förövaren själv verkar inte heller njuta utan snarare är han 
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en osäker pojke som på fyllan gör ett grovt misstag. Det är ingen som helst porrfilmsscen 

över denna scen och heller ingen erotisk laddning och att sätta den i konstsammanhang vore 

att förstöra scenens tidigare handlingar. Så det här är en scen som jag avstår ifrån att sätta 

annorlunda än i den kontext den redan är i. Den ger oss tillräcklig med känslor i bara den 

egna gestaltningen.  

 

4.4.Avvikande beteenden inom sex. 

Den här delen är den delen som väcker mest uppseende i alla filmer, den är det som går 

längst ifrån våra normer på vad sex skall vara och handlar om. Här har jag valt att plocka ut 

två scener en ifrån Bully och en ifrån Ken Park som belyser detta tema extremt starkt. Den 

här delen är även den mest påfrestande delen att ta en diskussion om då den påverkar ens 

sinnen så djupt på alla plan. Här är det svårt att vara objektiv då dom speglar det mesta en 

människa tar avstånd ifrån. Den här delen kan även tolkas så olika men jag har valt att sätta 

den som avvikande beteende då den går över gränser på vad som anses vara normalt.  

 

I scenen från Bully får vi se Bobby och Ali i rummet tillsammans med Lisa och Marty. 

Bobby och Ali lämnar rummet för att gå in i sängkammaren för att ha sex. Inne i rummet 

klär dom av sig och lägger sig i sängen, när dom ligger där slår Bobby på en homosexuell 

pornografisk film med män. Han tvingar henne till att titta trots att hon inte vill och när hon 

sätter sig emot honom så brukar han våld på henne oh tvingar henne att säga saker och sår 

henne när hon inte gör det. Denna scen blir avvikande då den för det först visar på att han 

inte kan riktigt fysikiskt tändas av henne utan att han tittar på filmen, vilket kanske inte 

behöver vara avvikande men i hela scenens handling blir detta ett avvikande beteende och 

även att han brukar makt och våld för att bli upphetsad gör den mer avvikande.  

 

Det är inte första gången vi får se honom använda våld under filmen för att bli upphetsad 

vilket gör att man ser ett mönster i hans beteende. Men utifrån den uppväxt han har fått 

förstår man att han inte skulle kunna komma hem och säga att han är homosexuell utan att 

uppfattas av familjen som misslyckad. Därför får han en snedvriden syn på sex och finner 

ett annat sätt att bli tänd. Eftersom filmen Bully i sig är väldigt upplagd efter vad vi 

vanligtvis ser i thriller spelfilmer så får denna scen bara en djupare effekt för senare 

handling. Men scenen i sig skulle lika väl kunna passa in i en våldspornografisk film då 

dessa bilder visar på hur man med våld kan få en tjej till att göra det man vill att hon skall. 

Bilderna får en att känna avsmak och aggression för förövaren och den bygger upp 
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medkänslan för det karaktärerna bestämmer sig för senare i filmen, att döda Bobby. Men 

jag skulle känna samma avsmak för scenen i vilken kontext den än skulle sättas i för att den 

är så våldsam och skändande.  

 

Bildsekvensen jag har valt från Ken Park är med Tate som ligger i sin säng och tittar på 

tennis. Han är som jag sagt innan inte riktigt mentalt, socialt anpassad. I scenen får vi se 

han gå ut i badrummet ta ett morgonrocksskärp och gå tillbaka till sitt rum och låser dörren. 

Han binder fast skärpet i dörren och sätter det runt sitt huvud och samtidigt som han stryper 

sig sakta onanerar han till bilden av en tjej som spelar tennis. Denna bild är extremt 

skakande då man i närbild får se honom onanera medan han njuter av att gör sig själv illa. 

Hade bilden bara visat en kille som onanerar hade man inte blivit lika upprörd som nu 

denna bild leder till att man blir. 

 

 Man påverkas starkt av denna scen både i avsky, förundran över hur han klarar av det och i 

upplysning om att denna företeelse faktiskt finns i vårt samhälle. Jag kan både förstå de 

som i diskussioner omkring filmen tar avstånd och tycker detta är stötande likaväl som jag 

har en förståelse för de som anser detta genialiskt och att man inte behöver bli så skakad 

över denna scen. Den visar en realistisk bild i ett sökande efter sin sexuallitet som ung när 

man är mentalt instabil.  

 

I och med Larry Clarks tidigare yrke som konstnärsfotograf, där han fotograferar obscena 

bilder sedan innan, så blir denna bildsekvens bara en ytterligare tänjning på de gränser som 

samhället har och som han tidigare tänjt på. Vi har bland annat hans tidigare verk Tulsa 

(1971) och Perfect childhood (1991) som är fotografiska biografier med ett avslöjande i 

obscen bemärkning. Meningen är inte att bilden skall vara pornografisk och därför kan jag 

heller inte sätta in den i den kontexten. För om man ser på bilderna för att finna sexuell 

upphetsning kan man hellre hyra en masochistisk pornografisk film och titta på än att se på 

denna film. Scenen är skakande och det är också lite av vad Larry Clark vill att den skall 

vara, det är en form av den verklighet vi möter i sexuella beteenden i har i vårt samhälle.  
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5. Slutdiskussion 
  
Mina förväntningar när jag började skriva det här arbetet var att få reda på vilka normer 

som generellt finns i vårt samhälle, jag hade förväntat mig att finna massa litteratur att gå 

efter som satte upp mina ramar på hur jag skulle se på pornografi och erotik och hur 

samhället ser på det och speciellt då i spelfilmer. Men ju längre jag skrev på arbetet desto 

längre ifrån mina förväntningar kom jag. Sex är ett känsligt tema att diskutera kring och att 

från början tro att jag kunde skriva utan egen form av värderingar insåg jag var näst intill 

omöjligt. För lika påverkad som alla andra blir av bilder, lika påverkad blev jag av att 

analysera dessa filmer.  

 

Från att gå in och titta med objektiva ögon på filmerna blev jag tillslut en medaktör i 

händelserna, inte direkt men indirekt. Mina känslor svallade med allt ifrån att jag blev 

ledsen till avsky, till en form av glädje vilket bara visar på att vi praktiskt taget inte kan 

undgå att bli påverkade av vad vi ser. Men likaväl som vi blir påverkade av vad vi ser finns 

det inget i mig som skulle kunna gå ut och göra samma sak som aktörerna gör i filmerna. 

Jag måst hålla med i en kommentar ifrån Unni Rustad när hon säger att: ”Jag har många 

gånger tillfrågats om man inte blir cynisk och likgiltig av alla bilderna när man har jobbat 

med pornografi […] Det är precis tvärtom. Efterhand som du förstår mer och mer om vad 

bilderna handlar om och du ser sammanhanget med det som sker med kvinnor också 

utanför bilderna, blir du mer hudlös istället för att få tjockare hud.” (Andersson et al Pornografi 

verklighet eller fantasi 1991 sid. 29).  
 

Det jag även insåg var att det inte finns konkreta normer för vad man skall tycka eller tänka 

kring pornografi, det finns bara lagar som säger vad vi får och inte får göra. Men varje 

slutgiltig norm på vad som är accepterat i sexuellt sammanhang ligger i oss själva. Visst 

kan vår uppväxt och vårt samhälle bidra till hur vi tänker, men samtidigt finns det en 

riktlinje i oss från början som inte riktigt kan ändras.  Den formen av mjukporr om man kan 

kalla de Clark visar för de, eller snarare realistiska sexuella bilder, anser jag inte som någon 

form av skadligt och jag ser det inte heller som något grövre normbrott även om filmerna 

skakar än. Jag håller till viss del med Nadine Strossen när hon menar på att det inte är 

pornografin i sig som är farlig utan snarare vad vi som åskådare gör utav det vi ser i 

pornografin. (Elias James et al Porn 101 1999). Men samtidigt anser jag att avvikande 

pornografiska filmer som Snuff (man får sexuell njutning av att döda den man har sex med, 

med hjälp av vassa föremål), hård sadomasochism, barnporr, ja alla de filmer som är 
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skadligt för dem som medverkar i filmerna och även för de som ser på dem bör förbjudas, 

därför enligt mig är dessa inga sunda normer att visa upp. Men att man som Larry Clark har 

gjort med sina filmer, anser jag mer upplysande än att det borde förbjudas för allmänheten. 

Jag ser det som en konst att visa så verklighetstrogna bilder utan att det blir för grovt 

pornografiska, eller att det har ett budskap om att tillfredställa åskådaren. Jag har kommit 

underfund med att det inte går att belysa vad vi får för känslor över att sätta bilder i olika 

kontexter, utan att göra en större undersökning. Därför att även om mina normer och 

känslor stämmer överens med andras så är det lika väl mina och dessa normer och känslor 

är inte allmängiltiga. Även hur vi blir påverkade av just dessa filmer krävs att det görs en 

undersökning, jag har därmed bara kunnat gå ut från det som tidigare blivit skrivet om 

pornografi och erotik och hur vi ser på det. Ungdomars sexualitet är komplicerat och lika 

många individer som det finns på jorden lika många olika synsätt har vi på sexuallitet, 

Larry Clark har bara givit oss sin bild av hur han ser på ungdomar och hur han själv har 

växt upp. Det är inget som råder i hela världen, men det är en extrem intressant bild han vill 

att till oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

6.Källförtäckning  
 

(ROKS) Andersson B, Dworkin A. et al. (1991), Pornografi verklighet eller fantasi?, Stockholm-Sverige. 

 

Andersson S. (1979) Positivism kontra Hermeneutik Göteborg - Sverige  

 

Arrbäck G. (2001), 90 år av filmcensur, Stockholm- Sverige. 

 

Elias J. Elias Diehl V. et al.(1999) Porn 101: eroticism, pornography and the first amendment. Amherst – 

New York.    

 

Forsberg M. (2000) Ungdomars och Sexualitet – en kunskapsöversikt år 2000. Stockholm – Sverige. 

 

Kulturdepartementet, regeringskansliet (2001)(ds 2001:5) Förrådande pornografiska filmer. Stockholm- 

Sverige 

 

Nilsson I, Heijbel C. (1985) Sexualitet och Missbruk. Stockholm- Sverige. 

 

Williams L. (2005)The Erotic thriller in contemporary cinema. Bloomington- Indiana. 

 

Internet  
 
http://www.sfi.se/sfi/IMAGES/_PDF_FILES/SE_PA_FILM/SKOLBIO/LILJA/138_154.PDF 

 

Filmografi 
 
Bully (2001) Larry Clark USA 
Kids (1995) Larry Clark USA 
Ken Park (2002) Larry Clark USA 
 
 
 


