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Pleasure
19-åriga Linnea beger sig till LA för att bli nästa stora
porrfilmstjärna. Under artistnamnet Bella Cherry tar hon
sig målmedvetet in i en bransch där den kvinnliga kroppen
både är en vara och ett kapital, där producenterna styr
och skådespelarna konkurrerar om uppmärksamhet och
popularitet.
Pleasure bjuder på en inblick i porrbranschens villkor
och hur olika pornografiska genrer ser ut. Tanken
med handledningen är att erbjuda dig som pedagog
ett bra underlag för att samtala vidare om pornografi i
klassrummet.
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Om filmhandledningen
Denna filmhandledning vänder sig till dig som är
vuxen och pedagog, för att du ska få en möjlighet att
reflektera och tillsammans med andra vuxna pedagoger
diskutera och utforska känslor, föreställningar och förhållningssätt till temat porr. Målet är att ni som pedagoger ska känna er bättre rustade och förberedda inför
samtal med elever om pornografi och andra sexuella
skildringar.
Filmhandledningen innehåller både inspiration till hur
man kan ta sig an dessa frågor och förslag på hur man
kan analysera filmen som rörlig bild, det vill säga som
konstnärligt uttryck. RFSU bidrar med ämneskunskap,
pedagogiska perspektiv och praktiska metoder som ni
kan använda när ni pratar med unga om pornografi.
Den innehåller också klipp som ett stöd för minnet och
underlag för diskussionsfrågorna.

Om filmen
Pleasure är en fiktiv dramafilm som är filmad på ett
nära, rättframt och öppet sätt, nästan som om det
rörde sig om en dokumentär. Handlingen är linjär och
innehåller varken bakåtblickar, bihistorier eller ledtrådar kring vart berättelsen tar vägen i framtiden. Den
följer den klassiska dramaturgiska modell som ibland
även kallas för Hollywoodmodellen. Här finns en huvudkaraktär som vi följer under en avgränsad tid, i en
begränsad uppsättning miljöer med få nära relationer.
Vi får följa 19-åriga Linnéa som tagit sig artistnamnet
Bella Cherry och i filmens början lämnar Sverige för att

Bild: SF Studios

åka till USA omed ambitionen att bli nästa stora porrfilmsstjärna. Hon flyttar in i ett kollektiv tillsammans
med andra porrfilmsskådespelerskor och de lever ett liv
som präglas av arbete, fester och nätverkande med andra
i branschen. Deras liv pågår i en sorts parallell verklighet utan mycket kontakt med världen runt omkring.
I sin målmevetenhet att göra karriär hamnar Bella i
situationer där hon tappar den kontroll hon trott sig ha
och där hon pressar sig själv att göra nya saker hon tidigare varken klarat, vågat eller ens försökt att göra. Även
efter att en inspelning går snett, och hon upplever ett
övergrepp, är hon fast besluten att gå ännu längre. Men
situationerna som uppstår blir alltmer komplicerade och
hon tvingas gång på gång ifrågasätta om hon själv också
sviker och utnyttjar andra, både kvinnor och män, i sin
strävan att nå sitt mål.

Efter filmen
Ta en stund för en egen reflektion kring vad filmen väcker för känslor och tankar hos dig.
• Har du egna minnen som väcktes eller erfarenheter
som kom tillbaka till dig? Vem pratade du med om
pornografi när du var ung? Hur har dessa egna erfarenheter påverkat dig och vad gör de med din förståelse
av Pleasure? Hur tror du att det just du har med dig in i
klassrummet påverkar samtalet med elever?
Behåll de privata delarna av din reflektion för dig själv,
men ta en runda i kollegiet som ger alla möjlighet att
dela något om sina farhågor och förhoppningar inför
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samtalet i klassrummet. Ni behöver inte kommentera
varandras inlägg eller lösa eventuella farhågor. Tanken
med rundan är att alla ska få säga något om vad de tar
med sig in i samtalet.

Filmens form och inehåll
Rollgalleriet
Regissören Ninja Thyberg har gjort omfattande research
inför filmen och den är inspelad i autentiska miljöer med
porrfilmsskådespelare i alla roller utom huvudrollen.
Vad vinner respektive förlorar filmen på att vara en spelfilm och inte en ren dokumentär?
• Hur korresponderar filmens form med innehållet? Hur
hade berättelsen blivit annorlunda om den varit mer av
en melodram med starka känslor, dramatiska vändningar, storslagen musik och yvigt skådespeleri?
• Tycker du att filmen är rättvisande/trovärdig? Varför/
varför inte?

• Vilken är känslan i scenen?
Liksom i andra filmgenrer innehåller pornografin många
stereotypa skildringar av kön och sexualitet.
• Var hittar vi skildringar av sexualitet, kroppar och
relationer som går emot rådande normer? Det kan handla
om filmer och tv-serier men också sociala medier-konton,
musiktexter eller mangaböcker. Vad gör upphovspersonen annorlunda mot övrig kultur? Hur för vi in
det i undervisningen för att stärka ungas kritiska blick på
visuellt berättande? Var kan unga hitta konstruktiva motbilder som skapar alternativ?
Kroppen på film
Bellas tillvaro handlar till stor del om att ta hand om och
skapa bilder som framställer hennes kropp som åtråvärd
och speciell. Det trimmas och klipps, sminkas och förlängs, döljs och förbättras. Kroppens jobb är så mycket
mer än att genomföra sexuella handlingar framför kameran. Ett ständigt kroppsligt görande för att prestera: på en
inspelning eller en specifik fest där rätt människor befinner
sig, etc.

• Varför tror du att Linnea skildras som hon gör? Att
vi inte får veta något om hennes tidigare liv, vilken typ
av relationer hon har till människor i övrigt. Hur hade
filmen blivit annorlunda om huvudpersonen istället varit
Joy eller Ava?

• Skiljer sig Bellas förhållningssätt till kroppen från andra
som tjänar pengar på sin kropp, till exempel dansare, elitidrottare och skådespelare? Och vilka konsekvenser kan ett
sådant förhållningssätt ha för alla som tjänar pengar på sin
kropp och hur den presterar? Hur skiljer omvärlden Bellas
ansträngningar från en dansares och varför?

Titta på klipp 1.
• Hur skildras scenen mellan Joy och Bella? Tänk särskilt på skådespeleriet där Sofia Kappel växlar mellan
Linnea och hennes porrfilmspersona Bella Cherry. Hur
tolkar du mobilkamerans roll i scenen?

På samma sätt som att exempelvis romantiska komedier
knappast speglar verklighetens parrelationer har pornografi ganska lite med våra vardagliga sexuella praktiker att
göra.
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• Hur kommer det sig tror du att just pornografin anses
vara en fiktiv genre som påverkar ungas syn på sex och
relationer mer än andra filmgenrer?
• Hur kommer det sig, tror ni, att vi tror att porr blir "värre
och grövre" men att forskning visar att porr var minst lika,
om inte mer, våldsam på 60- och 70-talet?
Kroppen som investeringsobjekt ser vi i en mängs olika
branscher, till exempel inom idrottsvärlden och inom
film och teater och musik. Inom samhället finns en tydlig
gränsdragning mellan det som anses som kultur och det
som anses vara förkastligt och skadligt. Ofta dras den
gränsen med hjälp av sexualiteten.
• Hur ser ni på skillnaden, vad avgör var gränsen går och
hur förflyttas den?
Samtycke, kön, makt och lust
Den 1 juli 2018 trädde den så kallade samtyckeslagen
i kraft, vilken stipulerar att alla sexuella handlingar ska
vara frivilliga och ske under uttryckligt samtycke, samt
att den som inte ger sitt samtycke till en sexuell handling
kan anses vara utsatt för ett brott. Den lägre ribban för vad
som räknas som våldtäkt jämfört med sexuellt utnyttjande
har lett till fler våldtäktsdomar de senaste åren. Samtidigt
är det fortfarande väldigt svårt att dra gränser och framför
allt bevisa när någon deltagit frivilligt eller inte; gråzonen
är bred och svår att definiera.
Titta på klipp 2.
Här dokumenteras Bella Cherrys samtycke enligt konstens
alla regler. Diskutera hur scenen framställs. Reflektera
exempelvis kring filmens kamera i relation till den mobilkamera som filmar Bella.

I filmen visas hur man förhandlar om samtycke på olika
sätt vid olika inspelningar. Diskutera hur Pleasure framställer och förhåller sig till samtycke på olika nivåer. Hur
skiljer sig exempelvis samtalet innan bdsm-scenen från
den i klippet där Bella undertecknar ett avtal och filmas
samtidigt? Vad har det för påverkan på hur frivilligt hennes deltagande kan sägas vara?
Det finns också en scen där Bellas deltagande inte är
frivilligt. På vilka sätt går de andra deltagarna i scenen
över hennes gränser och hur utnyttjar det tidigare samtyckesdiskussioner för att pressa henne att göra saker hon
inte vill?
• Hur försäkrar man sig egentligen om den andras delaktighet och ömsesidiga önskan om samspel i en sexuell situation? Går det att stötta unga i att sätta fingret
på skillnaden mellan instruktivt dominant språk och en
genuin vilja att söka varandras frivilliga deltagande? Vad
behöver unga för att formulera skillnaden, och hantera
olika situationer?
Filmen beskriver rasismen inom porrindustrin men också
hur rasistiska föreställningar i samhället skapar en efterfrågan på rasistiska stereotyper i filmerna.
• Hur beskrivs detta av de svarta porrskådespelarna i
filmen? Vad betyder det för dem att utsättas för dessa stereotyper? Och vad tror ni att det kan få för konsekvenser
för den som är svart kille och konsumerar denna pornografi? Vilken bild ger det av den egna sexualiteten?
Med sitt utseende, beteende och språk kategoriserar
människor sig själva och varandra. Man kan kalla det ett
ständigt pågående identitetsskapande och en kommunika-
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tion mellan individen och omgivningen.
• Betyder det att man kan välja sin klasstillhörighet? Vilken möjlighet har vi att påverka hur andra uppfattar oss?
• Varför tror du att filmen heter filmen Pleasure?
I filmen beskriver Bella att hon älskar att vara framför
kameran. Hon säger att hon vill bli nästa stora porrstjärna.
• Hur tror du att hon har kommit fram till det beslutet?
Vilka föreställningar om varför någon väljer att medverka i pornografi finns? Hur påverkar det den som gör det
valet?
• Hur ser du på Bellas agens och drivkraft i filmen? Hur
hänger de ihop med filmens vändpunkter?
• I en av filmens sista scener utvecklas inspelningen av
en lesbisk scen till ett maktspel mellan Bella och Ava.
Vad säger den scenen om det komplexa förhållandet
mellan makt och kön?
• Hur har spänningen mellan Ava och Bella byggts upp
under filmens gång, och hur tolkar du Bellas känslor för
Ava?
Kort om unga och pornografikonsumtion
De allra flesta unga har sett porr när de är 18 år. Men hur
ofta och hur mycket varierar stort. Killar ser generellt på
mer porr än tjejer. Men det är också vanligt att inte titta
på porr regelbundet. Enligt Statens Medieråd anger 73
procent av flickor och 44 procent av pojkar i åldrarna 13
till 18 år att de inte sett på pornografi det senaste året.
Trots att pornografins tillgänglighet har ökat de senaste
20 åren minskar alltså ungas konsumtion av porr ge-

nerellt. Samtidigt ökar den grupp, som främst består av
killar, som konsumerar mycket porr.
Anledningarna till att titta på porr är främst kopplade till
utforskande och utveckling av en egen sexualitet men
också till gruppdynamik och socialt tryck. Många unga
förhåller sig kritiskt till den pornografi de ser. Unga
samtalar med andra unga om porr men önskar fler samtal
med vuxna i frågan.
Du kan läsa mer om ungas exponering för och konsumtion av pornografi i den kartläggning som Barnombudsmannen gjorde 2021.
Att prata om porr i klassrummet
Nu har du fått en möjlighet att på egen hand eller eventuellt med kollegor reflektera kring ett ämne som många
har starka känslor kring. Det är viktigt och för många
en förutsättning för att senare kunna ha en pedagogiskt
icke-dömande samtal med elever med olika erfarenheter
och åsikter.
I arbetet med metodutveckling tar vi fasta både på forskning och beprövade utvärderade erfarenheter. Forskning
visar att många unga inte har pratat med vuxna om porr,
och saknar det samtalet. Vi vet också allsidig sexualundervisning behöver vara kunskapsbaserad, icke-dömande
och inkluderande för att vara fungerande. Vi vet att det är
många unga inte ser på porr, men likväl alla unga behöver både utrymme att fundera på upplevelse av att titta
på porr men också en möjlighet att koppla porr till andra
samhälleliga strukturer.
De flesta ungdomar vet att den porr som finns idag är
overklig och att den är gjord för vuxna, men de kan
behöva stärkas i den kunskapen och få mer information
om hur den skiljer sig från verkligt sex. Din uppgift som
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lärare är att hjälpa eleverna framåt i sina egna resonemang.
Klassrumsövning: associationer om porr
Denna metod är ett sätt att få igång ett nyanserat samtal
om porr. Titta gärna på den första filmen Så pratar du
om porr innan du fortsätter.
Syftet med den här metoden är att skapa utrymme för
ämnets komplexitet och diskutera porrens positiva och
negativa sidor. Målet är att eleverna ska få möjlighet att
reflektera kring känslor, föreställningar och funderingar
kring pornografi.
Så här gör du
Skriv ordet porr på tavlan och gör sedan en spalt med
minustecken och en spalt med plustecken. Föredrar du
alternativ till plus och minus kan du välja grönt/rött.
Be eleverna att lista saker som kan vara positivt respektive negativt med porr utifrån två fiktiva karaktärer:
”En person som tittar på porr, vad tycker den är bra med
porr” respektive ”En person som inte tycker om att titta
på porr – vad tycker den är dåligt med porr”. Detta för
att lyfta frågan från elevernas egna åsikter och erfarenheter.
Diskutera de ord som dyker upp: Varför är detta något
bra? Varför är detta något dåligt? Ibland kommer det då
bli väldigt tydligt att elever utgår från sig själva trots
instruktionen. Förbise det genom att knyta det till övningens regler. Ett sätt är att säga är: Tänker du att det är
den som är positiv eller negativ som säger det? Följdfråga som passar där är: Kan man vara både positiv och
negativ till porr på samma gång?”

Vår erfarenhet är att grupper väldigt sällan är ensidigt
positiva eller negativa, men det kan hända. Då kan du
ställa följdfrågor så att båda positiva och negativa aspekter av pornografi kommer upp. Om vissa åsikter blir
väldigt dominanta på grund av en eller ett fåtal elever,
ge gruppen andra sätt resonera. Det kan vara enskilt, i
par eller be dem förstå frågan från ett annat perspektiv
genom att skapa och påminna om att fiktiva karaktärer
kan ha olika åsikter, andra än ens egna.
Förslag på diskussionsfrågor:
• Hur skildras sex i porr?
• En person som gillar att se på porr, varför gör den det?
• På vilka sätt skildras njutning?
• Hur skildras kvinnor i porr?
• Hur skildras män i porr?
• Hur skildras bisexualitet i porr?
• Är pornografi förnedrande? Om ja, i så fall för vem?
• Kan man lära sig något av porr?
• Vad ser ni som det största problemet med porr?
• Varför är det så många som ändå väljer att se porr?
• På vilka sätt skiljer sig porr som är gjord hemma från
sådan som är producerad av ett filmbolag?
• Är porren på riktigt eller är på låtsas?
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Att bygga vidare med breddad sexualundervising
utifrån samtal om porr
Låt oss anta att din lista kommer se ut som de allra flesta
listor vi mött de drygt 20 år vi använt metoden. Då kommer den likna den här sammanställningen:

Utifrån listan kommer du ha goda möjligheter att ta upp
andra frågor som rör unga och tankar om sexualitet,
kropp och relationer. Många gånger kan det kännas bra
som pedagog. Kanske känner du oro innan att eleverna
saknar kunskap om anatomi, och färgas av porren? Du
får det bekräftat att de vet att kroppar ser olika ut, men
vill samtala om det. Med det som utgångspunkt finns
mycket goda möjligheter att prata just om anatomi och
vad som händer i kroppen när man blir upphetsad, rent
fysiskt, om hur kroppar verkligen varierar i utseenden
och hur olika även könsorgan ser olika ut, men att de
samtidigt är mer lika än man många gånger tänker och
tror, kanske i synnerhet saknas kunskaper om likheter
mellan penis och pung och vulva vagina.
Vidare kan man diskutera brett om väldigt många olika
ämnen som onani, samspel, ömsesidighet, lyhördhet,
sexuella praktiker, hbtq+, intimitet, eller kondomanvändning.
Hur kan du möta ungas egna frågor är centrala i all
sexualundervisning. Listövningen blir er gemensamma
ingång att mötas - ibland i frågor långt ifrån porren. Den
diskussionen har bara varit ett sätt att öppna upp för fler
egna frågor utan att för den skull vara blottande för de
unga.
Allt detta och fler övningar finns på metodbanken –
rfsu.se
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TIPS PÅ FÖRDJUPNING
Läs
Intervju med Ninja Thyberg
Ninja Thyberg i samtal med Filminstitutets Anna
Håkansson och RFSUs Pelle Ullholm i samband med
Filminstitutets webbinarium Sex, relationer och film,
våren 2021.
Caroline Hainer om Pleasure, porrindustrin och
intervju med NinjaThyberg https://www.di.se/nyheter/
hon-skildrar-porrindustrin-i-omtalad-film-branschengar-at-ratt-hall/
Om Only Fans (social medieplattform där unga aspirerande porrarbetare marknadsför sig)

Svensk distribution: SF Studios
Längd: 108 min
Censur: 15 år
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KONTAKT
filmiskolan@filminstitutet.se
filminstitutet.se/filmpedagogik

Info från Nationellt centrum för kvinnostöd:
Om män som offer för sexuella brott
Om samtyckeslagen
Barnombudsmannens kartläggning om unga och porr
RFSUs filmer om samtycke, samspel och ömsesidighet.
Metoder för att prata porr i klassrummet
Mer om Sex, relationer och film finns samlat på Filminstitutets webb.
Mer om filmens språk finns att läsa i FIlminstititets
lexikon.

PRODUKTIONSUPPGIFTER
Pleasure, Sverige/Frankrike/Nederländerna, 2021
Regi: Ninja Thyberg
Manus: Peter Modestij, Ninja Thyberg
Producenter: Erik Hemmendorff, Markus Waltå, Eliza
Jones
Foto: Sophie Winqvist
Klippning: Olivia Neergaard-Holm, Amalie Westerlin
Tjellesen
I rollerna:
Bella Cherry - Sofia Kappel
Joy - Zelda Morrisson
Ava - Evelyn Claire
Bear - Chris Cock
Mark Spiegler i rollen som sig själv

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie
biografrepertoar.
Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film
för visningar i lärande sammanhang.
filminstitutet.se/skolbio

