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VÅLD

MYCKET KRAFTIGT VÅLD
1. Fiktivt, realistiskt och mycket blodigt och detaljerat eller mycket
långdraget och detaljerat, eller mycket långdraget och sadistiskt
våld riktat mot människor eller djur.
ANVISNING: De flesta filmer i s.k. splatter- och gorestil är exempel på
mycket kraftigt våld. Olika genrer kan innehålla mycket långdragna scener i gorestil. Det typiska är ett utdraget, detaljerat frossande i våld, tortyrmässiga scener, detaljerade stympningar av människor, och motsvarande synnerligen utdragna scener.
2. Äkta och detaljerat eller tydligt samt på ett underhållande eller idealiserat sätt presenterat
våld som riktar sig mot människor eller djur.
ANVISNING: Detaljerad eller tydlig dokumentation av våld i verkligheten, presenterat på ett underhållande eller idealiserat sätt. Typiskt för framställningssättet är att använda medel som musik, upprepningar, långsam återgivning, ljudvärld, berättarröst el. dyl. för att framhäva den underhållande
eller idealiserande effekten.
3. Fiktivt, tydligt och utdraget presenterat våld (våldtäkt, incest, pedofili) som hänför sig till
sex.
ANVISNING: Det är inte äkta utan spelat våld. Alla detaljer visas inte nödvändigtvis i bild, men det
är inte heller sagt att detaljerna döljs.
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VÅLD

KRAFTIGT VÅLD
4. Fiktivt eller äkta detaljerat och realistiskt eller dominerande eller
utdraget våld som riktar sig mot människor eller djur.
ANVISNING: Skillnaden till mycket kraftigt våld i en realistisk skildring är
mindre blod och att de våldsamma scenerna är kortare. Framställningssättet är inte lika kraftigt frossande i våld. Äkta våld kan vara detaljerat om
offrets lidanden eller följderna av våldet klart lyfts fram.
5. Fiktiv eller äkta, detaljerad och framhävd eller detaljerad och på ett underhållande sätt
presenterad skildring av påföljder av olyckor eller våld som riktar sig mot människor eller
djur.
ANVISNING: Följderna av våld och olyckor kan vara detaljerade och framhävda. De kan exempelvis vara en följd av krig, våld, slagsmål och överfall eller olyckor som genom en gemensam överenskommelse orsakats en själv eller andra.
6. Fiktivt, till sitt framförande tydligt överdrivet eller parodiskt, blodigt och detaljerat eller
utdraget och detaljerat, eller utdraget och sadistiskt våld som riktar sig mot människor eller
djur.
ANVISNING: I klart, entydigt parodiska och överdrivna bildprogram kan det t.o.m. förekomma
mycket rikligt med blod eller blodsutgjutelse. Det kan röra sig om bildprogram där man parodierar
andra genrer och deras karakteristiska drag så överdrivet att åskådaren distanseras från bildprogrammets händelser. Förlöjligande och humor på bekostnad av genrekonventionerna är huvudsaken i parodin.
Även bildprogram som inte är parodiska och som innehåller synnerligen långvarigt, blodigt och
detaljerat våld, men där de rollgestalter som är föremål för våld i våldsscenerna, trots sitt mänskliga väsen till sitt yttre väsen och på grund av sina andra mycket tydligt och konsekvent framförda
karikerade, stereotypa egenskaper obestridligen är sådana som tillhör fantasin, så att detta klart
gör det svårt att identifiera sig med dessa och att gestalta händelserna som realistiska för den som
ser dem. Sådana kan vara t.ex. zombier, vampyrer och med dem jämförbara rollfigurer ur fantasin
i deras mest karikerade former samt liknande människoaktiga gestalter med orealistiska magiska
eller andra övermänskliga egenskaper.
Även bildprogram som förverkligats eller presenteras på ett gammalmodigt eller klumpigt sätt kan
till sitt innehåll anses vara fjärmande (exempelvis amatörfilmer). I sin överdrift närmar de sig ofta ett
parodiskt uttryck.
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VÅLD

7. Äkta detaljerat eller tydligt presenterat våld där offrets lidande eller våldets påföljder presenteras på ett realistiskt sätt.
ANVISNING: En dokumentation av våld i verkligheten, där våldet och dess följder eller offrets lidande presenteras så detaljerat eller tydligt att den i bild visade tolkningen till dessa delar är entydig.
8. Fiktivt våld som hänför sig till sex, där offrets lidande klart kommer fram och våldet är motiverat med tanke på skildringen, eller starka hänvisningar till sexuellt våld eller utnyttjande
som riktar sig mot minderåriga.
ANVISNING: Våld i anslutning till sex har en viktig roll med tanke på skildringen och dess presentationssätt är sådant att offrets lidande är entydigt. Hänvisningarna (visuella eller auditiva) om sexuellt
våld riktat mot eller utnyttjande av minderåriga är tydliga och entydiga i förhållande till den händelse
som hänvisas till.

VÅLD
9. Inte speciellt detaljerat våld, riktar sig inte i huvudsak mot barn,
djur eller barn-huvudpersonens familjemedlemmar, eller med tanke
på intrigen en motiverad enskild, detaljerad våldsscen där våldet
riktar sig mot människor eller djur.
ANVISNING: Hotet om våld eller utredningen av ett våldsbrott är ofta mer
centralt än våldet i sig, eller så utgör våldet en del av en fartfylld verksamhet, ofta rikligt, snabbt,
markerat, med utnyttjande av effekter, men inte mycket detaljerat. En enskild våldsscen får vara
framställd i detalj ifall den är viktig och väsentlig med tanke på skildringen.
I en trailer kan dock en enskild detaljerad våldsscen leda till 16 års åldersgräns på grund av knappt
berättelsesammanhang.
10. Våld presenterat i ett orealistiskt, distanserat samband.
ANVISNING: Antingen orealistiskt våld mot människo- eller djurliknande figurer eller realistiskt våld
mot klart fiktiva figurer eller historisk, kulturell o.s.v. distansering. Många äventyrs-, fantasi- och
science fiction-filmer hör i fråga om våld till denna kategori.
11. Våld som hänvisar till sexuellt våld (våldtäkt, incest, pedofili).
ANVISNING: Trots det tunga temat är hänvisningarna tydliga, men finkänsliga och ej heller som
sådana särdeles uppskakande.
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LINDRIGT VÅLD
12. Orealistiskt eller komedimässigt våld, våld presenterat i form
av överdriven animations- eller slapstick-komedi, eller våld i liten
omfattning.
ANVISNING: Våldet är inte likt äkta våld eller också är det i komedins
kontext så överdrivet att det framstår som absurt och löjligt fumlande. Det
skiljer sig från våld tillåtet för alla i form av starkare effekter, trovärdigare gestalter eller sådana som
man lätt identifierar sig med. Våldet idealiseras inte, dess följder framställs i regel på ett negativt
sätt.
13. En enskild, tämligen lindrig och kortvarig realistisk våldsscen eller tydliga, men lindriga
eller kortvariga våldsreferenser.
ANVISNING: En våldsscen där våldet kan vara markerat och kortvarigt. En film eller televisionsserie som är riktad till vuxna eller unga kan på grund av en enskild våldsscen placera sig i denna kategori. Hänvisningarna om våld får vara lindrigt skrämmande så att den starkt framhävda intensiva
stämningen i samband med dem är kortvarig. Exempelvis vissa avsnitt av polisserier, såsom en del
avsnitt av serierna Matlock och Poirot, där våldsoffret visas men de yttre tecknen på våld är lindriga
eller det på något annat sätt antyds att offret utsatts för våld, t.ex. i samband med brottsundersökningen eller att offret hittas, i en dialog eller med bildelement (vapen, spår efter en kamp i miljön)
som tyder på att ett brott begåtts, eller genom någon annan händelse som ansluter sig till offret och
som tyder på ett kommande eller redan begått våldsbrott.
I en trailer kan dock en enskild våldsscen leda till 12 års åldersgränsen om våldet är tydligt och
presenteras som action istället för att fungera som referens.

MYCKET LINDRIGT VÅLD
14. Bildprogrammet innehåller inte alls något våld eller enbart
mycket lindrigt våld.
ANVISNING: Mycket lindrigt våld eller hot om våld till exempel i en animation eller slapstick komedi. Med slapstick avses här komik i anslutning till överdrivna kollisioner utan fysisk smärta. Animationen bör till sin
allmänna stämning vara varm eller glad och tydligt riktad till barn (skildring, färgläggning, ljudvärld).
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SEX

MYCKET EXPLICIT SEXUELLT INNEHÅLL
15. Det sexuella innehållet dominerar, och i sexscener är könsorganen tydligt presenterade.
ANVISNING: Det sexuella innehållet dominerar, och i sexscener är könsorganen tydligt presenterade och oftast i närbild. Till exempel synnerligen
detaljerat samlag eller masturbation. I allmänhet är det fråga om hård
pornografi, men synnerligen detaljerat innehåll kan även förekomma i drama.
Till kategorin hör även laglig sadomasochistisk pornografi som grundar sig på växelverkan. Det
huvudsakliga målet med pornografi är att upphetsa åskådaren, medan exempelvis drama däremot
har en klar intrig/ett klart budskap och målet är att underhålla.

ÖPPET SEXUELLT INNEHÅLL
16. Öppet, men till sina detaljer dolt sexuellt innehåll, eller en detaljerad, enskild och kort sexscen.
ANVISNING: Till exempel drama som behandlar mänskliga relationer
kan ha öppna (flera), men till detaljerna dolda sexscener. Sexakterna presenteras inte särdeles detaljerat och de är exempelvis scener som dolts
med hjälp av bildvinklar, korta bildglimtningar eller otydliga bilder. Till denna åldersgränskategori hör
även så kallad mjuk pornografi, där könsakterna inte visas i detalj. Även en detaljerad, enskild och
kort sexscen i ett motiverat sammanhang hör till denna kategori.
I en trailer kan en enskild och detaljerad sexscen leda till 18 års åldersgräns.
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SEX

SEXUELLT INNEHÅLL
17. En eller flera dolda sexscener, eller rikligt med tydliga hänvisningar till sex.
ANVISNING: Till denna åldersgränskategori hör ofta s.k. tonårssexkomedier, där saker som hänför sig till sex intar huvudrollen, men framställningssättet är i allmänhet komediartat. Bildprogrammet kan ha rikligt med
dolda sexscener, hänvisningar till sex och brutalt sexuellt innehåll i form av hänvisning. Även en
enskild och dold sexscen kan leda till 12 års åldersgräns.
En trailer som innehåller rikligt med dolda sexscener eller hänvisningar till sex och brutalt sexuellt
innehåll kan få 16 års åldersgräns.
18. Enskild och öppen, men till sina detaljer dold sexscen.
ANVISNING: Som grund för åldersgränsen räcker det med en enskild och öppen, men till sina
detaljer dold sexscen. Även ett bildprogram med en enskild och öppen, men till sina detaljer dold
sexscen (jfr 16 års åldersgräns) som är motiverad med tanke på intrigen kan få åldersgränsen 12.
I en trailer kan en enskild och öppen, men till sina detaljer dold sexscen, leda till 16 års åldersgräns.

LINDRIGT SEXUELLT INNEHÅLL
19. Lindriga sexuella hänvisningar eller enskilda dolt framförda
erotiska scener.
ANVISNING: I bildprogram med lindrigt sexuellt innehåll har man gått
steget längre än omfamningar och kyssar, i scenerna kan man förnimma en mild sexuell passion och åtrå. Scenerna kan innehålla lindrig sexuell beröring.

MYCKET LINDRIGT SEXUELLT INNEHÅLL
20. Kramande, omfamningar, kyssar eller nakenhet i annan än
sexuell kontext.
ANVISNING: Kramande, omfamningar och kyssar hänför sig tydligt till
ömhetsbetygelser, och i dem kan inte sexuell laddning förnimmas på ett
iögonenfallande sätt.
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ÅNGEST

INNEHÅLL SOM ORSAKAR MYCKET STARK ÅNGEST
21. Dominerande, mycket uppskakande, detaljerad skildring av
brutalitet eller perversioner som riktar sig mot människor eller
djur.
ANVISNING: Här avses mycket detaljerade, uppskakande eller chockerande skildringar som väcker avsky hos åskådaren och med vilka synnerligen starkt våld oftast är förknippat. Grymheterna och perversionerna refererar till fiktiva och starka,
från det normala avvikande handlingar, som skildras mycket detaljerat. Hit hör i genren skräckfilmer
de s.k. splatter-filmerna med rikligt med ytterst blodigt eller sadistiskt våld. Ifall det är fråga om
skildringar av äkta sexuella perversioner (till exempel pedofili, tidelag eller annat sexuellt våld) kan
bildprogrammet strida mot strafflagen.
22. Äkta beteende som presenteras på ett oproblematiskt eller idealiserat sätt, som skadar
personen själv eller andra och som är allvarligt livshotande och livsfarligt.
ANVISNING: Exempelvis reality-TV där det förevisas äkta, mycket starka våldsamma handlingar
som riktar sig mot personen själv eller andra, och vilkas följder kan vara livshotande. Handlingarna
kan också vara en skildring av ett allvarligt självdestruktivt beteende. Det kan exempelvis vara fråga
om detaljerade skildringar av ytterst uppskakande djurplågeri.

8

ÅNGEST

INNEHÅLL SOM ORSAKAR STARK ÅNGEST
23. Hot som riktar sig mot människor eller djur och som uppskakar
och väcker ångest, utdraget och intensivt hot om död, brutalt våld
eller psykisk nedbrytning. Även idealisering av självmord. Stark
ångest som hänför sig till det övernaturliga.
ANVISNING: Ett intensivt hot som löper genom hela programmet eller
i övrigt fortgår länge, och vilket inte nödvändigtvis alltid får en positiv lösning. Med hot om psykisk
nedbrytning avses att sinnet rubbas, vilket skildras som en intensiv process som ångestskapande
förmedlas till åskådaren till exempel via olika slag av starka hallucinationer eller en stark, fördunklad insikt om verkligheten.
Med idealisering av självmord avses ett framställningssätt som skildrar självmord eller ett starkt
självdestruktivt beteende som ett meningsfullt eller beaktansvärt sätt att lösa problemet, utan att
skildra det lidande som är sammankopplat med dem eller utan att visa några alternativa handlingsmönster. Det skadliga i ett skildringssätt som idealiserar självmord förstärks, ifall gärningsmannen
är ett barn eller en ung person.
Med det övernaturliga avses oförklarliga, från vardagen väsentligt avvikande situationer, gestalter
eller händelser, där det ångestskapande bygger på en stark hotfullhet och på att de kommer nära
åskådarens realvärld.
24. Rikligt med realistiska och detaljerade (makabra) bilder av stympade, svårt skadade eller
ruttna lik eller offer för våld.
ANVISNING: Med termen makaber avses någonting ”frånstötande, chockerande eller obehagligt”.
Med rikliga bilder avses att bildprogrammet har flera scener där skadade lik skildras i detalj. Till
detta räknas också filmning av samma lik i detalj upprepade gånger eller ur flera olika bildvinklar.
25. Äkta, på ett idealiserat sätt presenterat beteende som skadar personen själv eller andra.
ANVISNING: Hit hör olika slag av trick i reality-TV program med risk för allvarlig fysisk skada och
vilka framställs som underhållning. Det idealiserande och underhållande framhävs typiskt exempelvis med hjälp av upprepningar, fördröjningar och redogörelse. Skadligheten ökas av det våld som
hör till tricket. Likaså kan trickets lättutförlighet förstärka verkan, sett ur aspekten av ett skadligt
modellbeteende.
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ÅNGEST

INNEHÅLL SOM ORSAKAR TÄMLIGEN STARK
ÅNGEST
26. Hot om våld eller död som riktar sig mot människor eller djur
och som är kortvarigt eller icke-dominerande eller skildring av illabehandling eller psykiskt lidande. Skildringar av förlustelser, t.ex.
familjemedlemmars sjukdomar eller död och andra beskrivningar
av stark sorg, förvirringstillstånd eller självmord.
ANVISNING: Kortvarigt eller icke-dominerande hot om våld eller död framställs antingen som kortvarigt eller som en obetydlig del av skildringen. En väsentlig del av åldersgränsen 12 år är också
den ”katharsiska befrielse” som kommer i slutet av programmet, eller en glimt av hopp (till exempel
klarar sig de centrala huvudpersonerna med livet i behåll från hotet).
Med att behandla någon illa avses särskilt att man refererar till misshandel eller försummelse av
barn eller djur (fysiskt eller psykiskt), och att referenserna är tämligen implicita.
Med psykiskt lidande avses ett starkt känslotillstånd som förmedlas som ångestfyllt till åskådaren,
såsom sorgen över att förlora en närstående eller till en stark känsla av rädsla. En enstaka scen
som behandlar sorg eller förlust medför ännu inte nödvändigtvis åldersgränsen 12 år. En stark
förmedling av känslotillståndet till åskådaren förutsätter i allmänhet även att något slag av identifieringsförhållande byggs upp till den lidande personen.
Med förvirringstillstånd avses till exempel skildring av användningen av droger, yrande under påverkan av rusmedel och droger, scener med fyllerigalenskap eller annat beteende som verkar oberäkneligt. Förvirringstillståndet kan också tyda på sinnesförvirring.
27. Skildringar som orsakar ångest, såsom naturkatastrofer, olyckor, katastrofer eller
konflikter samt till dessa sammankopplade dödshot och offer.
ANVISNING: Här avses till exempel allvarliga olyckor som hänför sig till breda människomassor,
katastrofer, terrorism, krig o.s.v., dock så att de våldsamma följderna av händelserna inte framställs
accentuerat (till exempel enskilda offers lidanden som följd av att de krossas eller dödas).
28. Starka, plötsliga och överraskande ljud- och bildeffekter som väcker ångest, rädsla eller
skräck, eller utdraget pinande hot. Tämligen stark ångest som hänför sig till det övernaturliga.
ANVISNING: Här avses plötsliga och ”skrämmande bilder och ljud”. Ljudeffekterna är starka,
såsom det skärande ljudet i filmen Psycho, eller understryker människans rädsla och reaktion (tät
puls eller ljudet av en häftig andhämtning). Hotet skapas genom starka antydningar.
Även tämligen starka övernaturliga element och fenomen (avvikande från vardagliga upplevelser
eller svårförklarliga) hör till denna klass.
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ÅNGEST

29. Enskilda realistiska och detaljerade skildringar om sönderslitna, svårt skadade eller
ruttna lik eller offer för våld.
ANVISNING: Med detta avses exempelvis en med tanke på intrigen väsentlig illustration av
mordoffret i en polisserie, så att programmets tyngdpunkt ändå ligger på utredningen av brottet. Här
beaktas också i ett medicinskt sammanhang allvarliga skador som uppstått eller korrigeras, operationsskildringar i detalj o.s.v. Ifall offrets skador är synnerligen chockerande, kan t.o.m. en enskild
skildring leda till klassificeringen på basis av våldskriteriet 5. Detta gäller speciellt för trailers.
30. Äkta beteende som skadar personen själv eller andra.
ANVISNING: Hit hör olika slag av reality-TV trick där det inte ingår element som räknas som våldsamma. Tricken är inte heller till sin utgångspunkt sådana som hotar liv eller hälsa, men de kan
dock orsaka fysiska skador eller att man skadas.
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ÅNGEST

INNEHÅLL SOM ORSAKAR TÄMLIGEN LINDRIG
ÅNGEST
31. Tämligen lindriga och kortvariga skräckelement, måttligt skrämmande, spännande eller hotfullt.
ANVISNING: Lindriga skräckelement till exempel i animation eller fantasi
(monsterfigurer, transformationer, dystert visuellt bildmaterial, kortvariga förföljelser eller måttliga
ljudeffekter).
Med detta kriterium kan man även klassificera sådana lindriga spännande eller skrämmande element eller hot om våld som förekommer i program riktade till vuxna.
32. Skildringar eller situationer som behandlar barns universella rädsla (till exempel
att lämnas ensam, separeras från föräldrarna, mörker, att gå vilse eller att förlora en
närstående).
ANVISNING: Med universell rädsla avses rädslor förknippade med barnens utveckling i alla kulturer. Det väsentliga är att barnen som huvudpersoner alltid på ett positivt sätt klarar sig ur situationer
som orsakar ångest (på eget bevåg eller med andras hjälp). Till skillnad från bildprogram som är
tillåtna för alla kan man i bildprogram som är tillåtna för 7-åringar exempelvis behandla det att någon skiljs från sina föräldrar som ett mera varaktigt tema.
33. Dokumentariskt, kortvarigt hot utan effektmedel som riktar sig mot människor/djur.
ANVISNING: Här hänvisas till exempel till olika slag av naturdokumentärer och de väsentliga former av det artbestämda beteendet för de djur som skildras, även att de jagar andra djur. Hot som
riktar sig mot människor får inte ha förödande eller våldsamma följder.

INNEHÅLL SOM ORSAKAR MYCKET LINDRIG ÅNGEST
34. Mycket lindriga och kortvariga skrämmande eller spännande
element som mycket snabbt får en positiv lösning.
ANVISNING: Med en mycket snabb lösning avses att en lindrig spänning
omedelbart får sin lösning ”i samma scen”. Ljud- och bildeffekterna kan
endast vara mycket milda och till sin karaktär tydligt riktade till barn.
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RUSMEDEL

IDEALISERAD ANVÄNDNING AV SYNNERLIGEN
FARLIGA DROGER
35. Dominerande, mycket riklig och på ett idealiserat sätt i detalj
skildrad användning av synnerligen farliga droger.
ANVISNING: Med synnerligen farliga droger avses droger som medför
livsfara på grund av felaktig dosering, risk för allvarlig hälsoskada som följd av till och med kortvarigt bruk eller kraftiga abstinenssymtom. Definitionen av synnerligen farliga droger bygger på
strafflagen.
I detalj skildrad användning av synnerligen farliga droger som i regel används intravenöst ter sig
som mycket riklig och idealiserad när man förbiser de negativa konsekvenserna och inte ifrågasätter de positiva konsekvenserna av användningen. Detaljerad användning av droger visas
mycket öppet och tydligt.

ANVÄNDNING AV DROGER
36. Realistiskt och detaljerat missbruk av droger eller
enskilda, detaljerade skildringar av problemfri eller idealiserad
droganvändning.
ANVISNING: Användning av tunga droger kan också vara detaljerad
om den uppenbarligen orsakar problem för personerna i programmet
och alltså inte är idealiserad. En på ett dominerande och framhävt sätt skildrad användning av
lätta droger eller ämnen som används på samma sätt som droger (mediciner, lim m.m.) placeras
också i denna åldersgränsklass. Upprepad och okritisk användning av lätta droger som skildras
som en del av en ung persons vardag så att personen som använder drogerna kan vara ett identifikationsobjekt för ungdomar. Bildprogram kan innehålla enskilda scener med problemfri eller
idealiserad droganvändning som inte ges någon dominerande roll.
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RUSMEDEL

ICKE-DOMINERANDE ANVÄNDNING AV DROGER
ELLER MINDERÅRIGAS ALKOHOLBRUK
37. Hänvisande eller ringa användning av droger eller framhävd
och idealiserad eller problemfri användning av alkohol bland
minderåriga.
ANVISNING: Med hänvisande avses att själva användningen inte visas direkt men associationen
till droganvändning är tydlig. I programmet kan till exempel talas om att dra ett streck: personen
böjer sig ner över bordet på vilket det finns ett streck av vitt pulver, men att man drar in pulvret i
näsan visas inte i detalj.
Det kan också finnas en enskild tydlig scen med användning av tunga droger i bildprogram såvida den inte har någon betydande roll i förhållande till helheten eller om användning inte visas
på ett idealiserat sätt.
Ringa, icke-idealiserad användning av rusmedel som entydigt kan tolkas som användning av
cannabis eller missbruk av läkemedel. Även ringa, icke-idealiserad användning av ämnen som
används på samma sätt som droger (lösningsmedel, lim m.m.).
Användning av alkohol medför en åldersgräns endast om den ter sig som lagstridig, det vill säga
användaren uppenbarligen är under 18 år och användningen har en betydande roll, den visas
som problemfri eller på ett idealiserat och berusningsorienterat sätt.
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