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Abstrakt 

Denna uppsats jämför de svenska och amerikanska systemen för filmgranskning och 

åldersgränssättning. Fokus ligger på att presentera hur CARA (MPAA) och Statens 

medieråd utför sitt arbete utifrån de förutsättningar som finns. I Sverige är det 

lagstiftning som är modellen, men i USA har valet hamnat på självgranskning och 

frivilllighet. För att visa hur allt detta fungerar idag har jag valt att blicka tillbaka på de 

historiska händelser som har lagt grunden till arbetet med filmgranskning. 

 

Den svenska censuren med Statens biografbyrå som bildades redan 1911 ställs emot det 

amerikanska valet att utgå från självcensur innan filmerna skulle produceras. Att USA 

dessutom valt att inte förlita sig på myndighetsutövning utan en fristående organisation 

utan federal insyn är ytterligare en faktor att ta hänsyn till. 

 

Med hjälp av Twilight-filmerna och Divergent visar uppsatsen vilka skillnader och 

likheter som finns mellan Statens medieråds och CARAs olika arbetssätt. I Sverige 

arbetar tre personer med filmgranskning, och i USA är det 10-13 personer som 

representerar ett genomsnitt av amerikanska föräldrar. Just föräldrarollen är viktig i 

USA och det är till och med ett krav för att få vara filmgranskare. Statens medieråd 

granskar varje film utifrån dess unika egenskaper, och CARA utgår från en lista med 

kriterier för respektive rating. Sex och vuxet språkbruk är kategorier som ger en mer 

begränsad rating, som R. Svenska filmgranskare letar främst efter sekvenser som kan 

anses skadliga för barn och värderar inte filmers lämplighet. 

 

Överklagandeprocessen av åldersgränser på biograffilm i Sverige skapar problem för 

distributörerna eftersom möjligheten att driva ett mål genom flera instanser sträcker ut 

det över en längre tid, vilket i praktiken kan innebära att filmen inte längre går på bio 

när en slutgiltig dom kommer. Här lyfter Statens medieråd själva fram möjligheten att 

utvidga ledsagarregeln att även gälla för 15-årsgränsen, vilket skulle innebära att 

Sverige på många sätt närmar sig den amerikanska R-ratingen som innebär att barn 

under 17 år bara kan se filmen tillsammans med en vuxen. Ansvaret ligger i USA främst 

på föräldrarna eftersom de flesta olika ratingnivåerna är rådgivande. De svenska 

åldersgränserna är absoluta, men för 7- och 11-årsgränserna finns ledsagarregeln som 

ger föräldrar möjligheten att ta med barn som är yngre på filmerna. 
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1 Inledning 

Totalförbud eller fysiska ingrepp på biograffilm förekom under större delen av 1900-

talet i Sverige, och även i USA fram till att produktionskoden etablerades 1934. I 

Sverige anordnades det första protestmötet 1905. Pedagoger var den röststarka 

yrkesguppen som proklamerade att ”dåliga nummer böra förbjudas.”
1
 Krav på 

lagstiftning lyftes också fram.
2
 I USA kallades film ”schools for degenerates and 

criminals”
3
 vid en konferens för barns välfärd 1909. Gemensamt för de här två 

händelserna är att barnens väl står i centrum. I Sverige var det lärarkåren som drev 

frågan och i USA var det olika kristna samfund som uttryckte sina farhågor. 

 

Censur förekommer självklart även utanför filmlandskapet och på platser som kanske 

förvånar. På Haganässkolan i skånska Åstorp plockades Mårten Melins bok Så grymt 

skönt bort från skolbiblioteket efter ett beslut av rektorn, då boken lånats ut till en 

försteklassare.
4
 Målgruppen är mellanstadiebarn. Eftersom boken handlar om sex blir 

det uppenbart att kulturproduktioner som rör detta ämne fortfarande väcker känslor som 

inte alltid återspeglar innehållet. Ett annat exempel är SVTs barnprogam Bacillakuten, 

som rörde upp känslor i början av 2015 med musikvideon till låten ”Snoppen och 

snippan”.
5
 Detta är medieplattformar som ramlar utanför diskussionen eftersom 

lagstadgade åldersgränser när det gäller mediekonsumtion enbart finns för film i 

offentlig miljö. 

 

Detta förändrade medielandskap lyfts fram i en utredning som har gjorts för att utforma 

framtidens system för åldersgränser på biograffilmer, där filmbranschen gärna ser en 

utvidgning av systemet så att det även gäller andra plattformar där film visas. Här 

handlar det då främst om internettjänster.
6
 Utredningen innehåller också ett förslag på 

                                                 
1
 Tommy Gustafsson och Klara Arnberg, Moralpanik och Lågkultur: Genus- och 

mediehistoriska analyser 1900-2012, Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2013, s 53. 
2
 Ibid. 

3
 Gregory D. Black, Hollywood Censored – Morality Codes, Catholics, and the Movies, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994, s. 10. 
4
 Jakob Kjellmer, ”Rektor stoppade barnbok om sex”, 2 mars 2015, 

http://www.svt.se/kultur/rektor-stoppade-barnbok-om-sex (2015-05-17). 
5
 Åsa Erlandsson, ”Snippa och snopp – då slår vansinnet i topp”, 2015-01-16, 

http://www.aftonbladet.se/wendela/kronikorer/asaerlandsson/article20169489.ab (2015-

05-17). 
6
 SOU 2014:64, ”En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga”, 

2014, s. 111. 

http://www.svt.se/kultur/rektor-stoppade-barnbok-om-sex
http://www.aftonbladet.se/wendela/kronikorer/asaerlandsson/article20169489.ab
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filmgranskning som på många punkter liknar det amerikanska systemet, men det 

avviker på en punkt och det gäller vem som ska bestämma åldersgränsen. Det formella 

förslaget är att filmens ansvarige utgivare bestämmer åldersgränsen,
7
 vilket Statens 

medieråd motsätter sig i sitt yttrande eftersom det innebär att den organisation som är 

ekonomiskt beroende av åldersgränsbeslutet även sätter åldersgränsen.
8
 Att det kommer 

att ske en förändring är det inte många som tvivlar på, men hur de förändringarna 

kommer att se ut och när det finns ett beslut är däremot inte lika tydligt. Vi får inte 

glömma bort att det redan 1949 gjordes en utredning om filmgranskningen, vilken kom 

fram till att ”[t]iden anses inte mogen att avskaffa vuxencensuren.”
9
 Det skulle som 

bekant dröja ytterligare drygt 60 år innan det blev verklighet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en historisk bakgrund för åldersgränssystemen i 

Sverige och USA förklara hur det ser ut idag genom en fallstudie. Att Sverige dessutom 

närmar sig ett amerikanskt system där filmbranschen själv ska granska och ålderssätta 

sina filmer gör att denna uppsats är förankrad i den aktuella politiska debatten. Efter 100 

år med en statlig censurmyndighet har det under de senaste fyra åren förberetts för ett 

system där mycket pekar på att staten lämnar över ansvaret att sätta åldersgränser till de 

som själva skapar och säljer film. Vilka konsekvenser har detta?
10

 

 

Det är också intressant att försöka få svar på frågan vad de filmgranskare som sätter 

åldersgränserna letar efter i filmerna i Sverige och USA, detta för att se om länderna 

skiljer sig. Historiskt sett är det få personer som ansvarat för granskningen och därför 

finns det ett värde i att försöka se om individerna påverkar åldersgränssättningen.
11

 Här 

är det möjligt att någon undrar hur jag själv förhåller mig till åldersgränser och om det 

finns någon bakomliggande anledning eller syfte till att jag har valt detta ämne. Jag är 

intresserad av att försöka förstå vad som leder till en 15-årsgräns och hur det eventuellt 

                                                 
7
 SOU 2014:64, s. 112. 

8
 Statens medieråds yttrande till SOU 2014-64, s. 4. 

9
Gunnel Arrbäck, Statens Biografbyrå 1911-2000, Stockholm: Statens biografbyrå, 

2001, s. 7. 
10

 Maria Domellöf-Wik, ”Låt filmbranschen sätta åldersgränserna”, 8 september 2014, 

http://www.gp.se/kulturnoje/1.2482868-lat-filmbranschen-satta-aldersgranserna (2015-

05-16). 
11

 Källa från Gustafsson/Arnberg om de första filmgranskarna på Statens biografbyrå; 

källa från Gregory D. Black som beskriver Breens personliga engagemang. 

http://www.gp.se/kulturnoje/1.2482868-lat-filmbranschen-satta-aldersgranserna
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skiljer sig från vad som gör att en film får visas för 11-åringar. Att det ska finnas 

åldersgränser på film är inget jag motsätter mig, men det är viktigt att orsakerna och 

resultaten av granskningarna inte handlar om personlig smak hos de individer som utför 

jobbet. Det var problemet i Chicago under tidigt 1900-tal när polisen hade ansvaret att 

utfärda tillstånd för filmer som skulle visas på bio.
12

 Däremot anser jag att censur inte 

har någon plats i filmens värld, lika lite som den har någon plats inom övriga 

konstformer. Även om någon argumenterar för att film når ut till en helt annan publik 

än tavlor, opera och teater, finns det i min mening ingen anledning att tvinga någon att 

klippa om materialet. Då är det bättre att helt enkelt sätta en mer passande åldersgräns. 

Min ambition är att förhålla mig objektiv till det material jag presenterar. 

Allting har en historia och det finns bakomliggande orsaker som leder fram till hur 

något fungerar idag. Det är inte omöjligt att en trettonåring frågar varför vi har 

åldersgräns på bio när hen kan hitta samma film på internet utan att någon säger stopp. 

För Sveriges del kan svaret helt enkelt vara att det står i lagen.
13

 Svaret kan också ta oss 

tillbaka mer än 100 år i tiden till Statens biografbyrås födelse. Denna myndighet som 

var verksam under ett helt sekel har lagt grunden för det arbete som idag utförs av 

Statens medieråd. I USA under 1920- och 30-talen såg censuren annorlunda ut än i 

Sverige och den jämförelsen kommer att lyftas i denna uppsats för att ge en så komplett 

bild som möjligt med syftet att kunna svara på varför åldersgränssystemen ser ut som de 

gör i dag i de båda länderna. 

Mina huvudsakliga frågeställningar är: vilka skillnader mellan de svenska och 

amerikanska systemen för åldersgränssättning av biograffilm syns i en jämförande 

fallstudie? Vad ligger till grund för dessa skillnader? Hur överklagar en distributör ett 

beslut i efterhand?  

1.2 Metod, material och avgränsningar 

Grunden till denna uppsats är den transnationella jämförelsen där den amerikanska och 

den svenska åldersgränssättningen står i fokus. Mycket av detta kommer självklart 

kunna knytas till det historika perspektivet eftersom det är sex, våld, droganvändning 

12
 Black, s. 10f. 

13
 Statens medieråd, “Åldersgränserna”, 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/ 

(2015-05-16).  

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/
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och språkbruk som är centrala i granskningsprocessen idag, vilket fritt översatt även 

gällde innehållet i filmproduktionerna under 1930-talet, när produktionskoden 

lanserades i USA. Sverige och USA skiljer sig till viss del i vilket innehåll som anses 

vara mest skadligt, vilket jag hoppas kunna presentera i uppsatsen, och i USA fanns det 

även en önskan hos de som låg bakom produktionskoden att underhållningsfilmen 

skulle ”emphasize that the church, the government, and the family were the 

cornerstones of an orderly society.”
14

 Den historiska bakgrunden blir en form av 

handbok att återkoppla till under själva analysdelen eftersom det finns de som menar att 

dagens amerikanska Rating-system är en form av självcensur som påminner om 

produktionskoden som Will Hays införde.
15

 

 

För att diskutera hur åldersgränserna sätts i Sverige respektive USA kommer jag att 

använda mig av de fem Twilight-filmerna och Divergent (Neil Burger, 2014). Orsaken 

till detta val är att Divergent, The Twilight Saga: New Moon (New Moon, Chris Weitz, 

2009) och The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 (Breaking Dawn – Part 1, Bill 

Condon, 2011) fick åldersgränsen sänkt från 15 år till 11 år i Sverige. Problemet som 

jag måste förhålla mig till är att de här filmerna fick samma åldersgräns i USA, 

nämligen PG-13. I USA finns det inte heller en debatt kring åldersgränserna i anslutning 

till filmernas premiärer, vilket följde efter Divergent i Sverige.
16

 För att få en balans i 

diskussionen kommer jag att jämföra mina huvudsakliga filmer med andra filmer från 

samma genre, men även filmer utanför denna kategori. 

 

Analysdelen kommer att vara i linje med vad som förväntas av en filmanalys. Min 

avsikt är att analysera de våldsamma scenerna i Twilight-filmerna och Divergent. Detta 

för att försöka förstå varför filmerna fick de åldersgränser som de fick. I  analysen 

kommer jag även att göra jämförelser med andra filmer ur samma genre för att se om 

det finns några avvikelser. Det blir också viktigt att försöka förmedla i vilket 

sammanhang de scener jag kommer exemplifiera existerar eftersom det också är 

avgörande i den bedömning som både MPAA och Statens medieråd gör. Exempelvis 

                                                 
14

 Black, s. 39. 
15

 Kevin S. Sandler, The Naked Truth: Why Hollywood Doesn’t Make X-Rated Movies, 

Piscataway, NJ: Rutgers University Press, 2007, s. 4. 
16

 Anton Assarsson, ”Divergent får sänkt åldersgräns”, 20 maj 2014, 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article18913579.ab (2015-05-16); DN, 

”’Divergent’ får sänkt åldersgräns”, 20 maj 2014, http://www.dn.se/kultur-

noje/divergent-far-sankt-aldersgrans/ (2015-05-16).  

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article18913579.ab
http://www.dn.se/kultur-noje/divergent-far-sankt-aldersgrans/
http://www.dn.se/kultur-noje/divergent-far-sankt-aldersgrans/
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används formuleringar som ”utdragen skildring av en akut och blodig förlossning”
17

 och 

”ett flertal scener, vissa närgånget skildrade, där huvuden slits av från kroppen på 

skrikande människor”
18

, vilket med hänsyn till Nordisk Films flertal överklaganden 

förtjänar en närmare analys. Detta gäller även MPAAs ordval som ”drug use […] brief 

nudity […] adult themes.”
19

 

 

Statens medieråd och MPAA har en stor del av sin information publicerad på sina 

webbplatser. Här kommer jag att hämta de fakta som är relevanta för uppsatsen och när 

behov har funnits, har jag även kontaktat både den svenska myndigheten och den 

amerikanska organisationen. Orsaken till att jag använder detta material är att det är 

Statens medieråds och MPAAs egna beskrivningar och förklaringar till hur deras arbete 

ser ut och genomförs. I min kommunikation med Statens medieråd har jag fått ta del av 

de granskningsprotokoll som tillhör de filmer jag ska studera och de tillför också 

värdefull information om vilka scener som är särskilt intressanta att titta närmare på. Jag 

genomförde även en kort telefonintervju med Johan Karlsson som är 

verksamhetsansvarig för fastställande av åldersgränser. Jag skickade även frågor med 

mejl till MPAA,vilket Senior Vice President Joan Graves svarade på, vilket har varit ett 

bra komplement till informationen på deras webbplatser. 

 

I de fall det finns relevanta tidningsartiklar kopplade till debatten kring åldersgränser 

kommer de att användas. Det handlar då både om artiklar som rör specifika filmer, men 

även fenomenet med filmgranskning som helhet. Den diskussion och politiska ambition 

som idag finns och som berör vem som ska ansvara för filmgranskningen förs i 

dagspressen, även om det inte är information som alla tar del av. Artiklarna 

kompletteras av de förslag som riksdagen har behandlat utifrån hur åldersgränser och 

filmgranskning ska hanteras i framtiden, tillsammans med de remissvar som har 

inkommit. Remissvaret från Statens mediebyrå framhåller viktiga delar som våra 

beslutsfattare måste förhålla sig till. 

  

                                                 
17

 Filmgranskningsprotokoll till Breaking Dawn part 1, Grnr 200529/Dnr 700/2011, 

2011-10-28. 
18

 Filmgranskningsprotokoll till Breaking Dawn part 2, Grnr 201175/Dnr 492/2012, 

2012-10-26. 
19

 MPAA och NATO, Classification and rating rules, 2010, s. 7f. 
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Den stora begränsningen för denna uppsats ligger i urvalet av filmer. Att analysera ett 

större antal filmer är mer tidskrävande än vad utrymmet för denna uppsats tillåter, vilket 

innebär att de sex huvudfilmerna får ta störst plats. Att jag ändå har valt att använda ett 

antal kompletterande filmer är enbart för att bredda jämförelsen med filmer utanför 

samma filmserie, vilket är fallet med Twilight-filmerna. En annan begränsning när det 

gäller urvalet av mina sex huvudfilmer är att de har samma distributör. Nordisk Film 

AB är bolaget som är ansvarigt för Twilight-filmerna och Divergent och är också det 

bolag som har överklagat Statens biografbyrås respektive Statens medieråds beslut. Det 

är inte det enda bolag som har överklagat en åldersgräns, men risken att det framstår 

som så i denna uppsats är tydlig. Jag vill här tydliggöra att mitt arbete inte handlar om 

att ställa Nordisk Film AB mot den svenska staten, utan detta är bara en tillfällighet. 

 

1.3 Forskningsöversikt 

I Sverige finns det ingen direkt forskning om åldersgränser på biograffilm, men dessa 

diskuteras i den litteratur som jag använder. Både Erik Skoglund och Gunnel Arrbäck 

tillför en hel del till debatten eftersom de båda har personlig erfarenhet i egenskap av att 

ha varit generaldirektörer för Statens Biografbyrå. Den senare arbetade dessutom aktivt 

för att avskaffa vuxencensuren.
20

 Tommy Gustafsson och Klara Arnbergs bok 

Moralpanik och lågkultur – Genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012 diskuterar 

också hur censuren växte fram i Sverige, men de går i sig inte djupare in på 

åldersgränssättning av film, vilket är genomgående för den svenska litteraturen. Denna 

bok innehåller däremot en bra bakgrund till hur Statens biografbyrå uppstod. I övrigt 

har jag hittat information i Gunnel Arrbäcks Statens Biografbyrå 1911-2000 (2001) och 

Erik Skoglunds Filmcensuren (1971).
21

  

 

Det är inte helt enkelt att få en tydlig överblick på den amerikanska forskningen. Jag har 

fått tag i en avhandling som behandlar Rating-systemet. Den är skriven av Dorothy 

Pearl Hamilton, Hollywood’s silent partner: A history of the Motion Picture Association 

of America movie rating system, och det är en historisk analys av Rating-systemet. 

Hamiltons avhandling hänvisar till Joel Federmans Media Ratings: Design, Use and 

                                                 
20

 Ülkü Holago och Karin Svensson, ”Filmcensurens chef går i protest”, 23 augusti 

2007, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/filmcensurens-chef-gar-i-protest_255675.svd 

(2015-05-17).  
21

 Erik Skoglund var direktör 1954-1971 och Gunnel Arrbäck var direktör 1981-2007. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/filmcensurens-chef-gar-i-protest_255675.svd
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Consequences och genom den boken kunde jag ta del av Federmans jämförande studie 

mellan fem olika länders filmgranskningssystem, däribland både Sverige och USA. 

 

Den litteratur som hjälpt till att skapa en överskådlig bild av det amerikanska systemet 

från The production code till Rating-systemet är framför allt Gregogy D. Blacks 

Hollywood Censored: Morality Codes, Catholics, and the Movies (1994). Blacks bok 

fokuserar på Hollywood före och efter tiden då Will Hays och Joeseph Breen 

förankrade produktionskoden hos filmproducenterna. Hollywood Censored ger en 

gedigen bakgrund och det är svårt att hålla igen förvåningen över hur kontrollerad 

filmproduktionen faktiskt var under produktionskodens era. 

 

För att slutligen komma nära möjligheten att kunna ge ett svar på de frågor jag tar med 

mig till själva huvuddelen av uppsatsen kommer The Naked Truth: Why Hollywood 

Doesn’t Make X-Rated Movies (2007) av Kevin S. Sandler vara till stor hjälp. 

Utgångspunkten för denna bok är att hitta de faktorer som får filmproducenter att 

undvika att göra filmer som får en NC-17 rating
22

, vilket förhoppningsvis hjälper till i 

jämförelsen mellan Sverige och USA.
23

 

 

Referensmaterial som volym 7 av Svensk Filmografi 1970-1979 innehåller diskussioner 

kopplat till censur och åldersgränser gällande specifika titlar. Boken bidrar med en bra 

samlingsbild över vilket innehåll som censurdebatterna fokuserade på under denna 

period. Svensk Filmografi är användbar även i jämförelsen med USA under samma 

period, då Rating-systemet etablerades. Den historiska bakgrunden som jag kommer att 

presentera samlar ihop de här utspridda faktabitarna på ett och samma ställe för att ge en 

tydligare översikt. 

 

1.4 Disposition 

Den historiska bakgrunden är på ett sätt central i denna uppsats utifrån det faktum att 

våra åldersgränser på biograffilm har växt fram ur olika former av censur.
24

 Målet är att 

den historiska delen ska ge tillräckligt med information utan att för den skull bli för 

detaljerad. Det samma gäller för min sammanfattning av dagens åldersgränser med 

                                                 
22

 Ratingssystemet förklaras i den historiska bakgrunden längre fram i uppsatsen. 
23

 Sandler, s. 3. 
24

 Dorothy Pearl Hamilton, Hollywood’s silent partner: A history of the Motion Picture 

Association of America movie rating system, Dissertation 1999, s. 1. 
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undantaget att uppsatsen uttryckligen handlar om detta, vilket gör att en mer ingående 

genomgång är berättigad. 

 

Analysdelen kommer utgå från Twilight-filmerna och Divergent och en diskussion kring 

varför åldersgränserna skiljer sig mellan Sverige och USA. Det finns även utrymme för 

en intern jämförelse i det svenska systemet eftersom några av de här filmerna har fått en 

högre åldersgräns initialt som sedan har sänkts.  

 

Avslutningen kommer innehålla en sammanfattning som återger huvuddragen i 

uppsatsen och vilka resultat jag har kommit fram till utifrån de filmer och den litteratur 

som jag använder. Avslutningen kommer även att innehålla en mer öppen 

slutdiskussion där jag lyfter frågor som kan vara intressanta att ta med sig när nu statens 

inflytande på åldersgränser på biograffilm i Sverige närmar sig sitt slut. Med lite tur 

kanske jag kan bidra med någon utmanande tanke till middagsbordet. 

 

 

2 Historisk bakgrund 

Det är lätt att tänka på USA som ”the land of the free”
25

 där yttrandefriheten är 

grundlagsskyddad på samma sätt som i Sverige, men det är något av en ögonöppnare att 

läsa om om hur ett fåtal människor begränsade innehållet i de amerikanska Hollywood-

produktionerna. Detta samtidigt som de stora produktionsbolagen var rädda för en 

övergripande statlig censur, vilket var det alternativ som Sverige valde och höll sig till i 

100 år. 

 

Den historiska jämförelsen är viktig för att förstå var de båda länderna befinner sig i dag 

när det gäller inställning och förhållningssätt till filminnehåll. Valet av åldersgränser på 

de filmer som visas på bio i vår tid har växt fram ur censurens begränsningar, och det 

gör en historisk överblick både intressant och nödvändig. Det är viktigt att komma ihåg 

att insynen i den här processen skiljer sig mellan Sverige och USA. I Sverige handlar 

det om myndighetsutövning och allt är i stort sett dokumenterat och tillgängligt. För 

                                                 
25

 Francis Scott Key, The Star-Spangled Banner, antagen som USAs nationalsång 1931, 

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm065.html (2015-05-17). 

http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trm065.html
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amerikansk del handlar det om en fristående organisation som inte gärna publicerar sin 

information för utomstående.
26

 

 

2.1 Självcensur i Hollywood och statlig översyn i Sverige 

The Production Code är det som symboliserar den organiserade kontrollen av innehållet 

i Hollywood-filmerna under perioden 1934-1966. Eftersom Will Hays anlitades 1922 

för att leda den nya organisationen Motion Picture Producers and Distributors of 

America (MPPDA) kallas denna kod även för The Hays Code.
27

 Nu börjar inte historien 

här, utan beslutet att inrätta MPPDA föregås av många års konflikter mellan de styrande 

delarna av samhället och filmproducenterna. Jag kommer bara att visa detta med 

enstaka exempel eftersom det annars blir lätt att fastna i delar som inte för uppsatsen 

framåt. 

 

Chicago blev första stad i USA att anta en stadga som gav censorerna rätt att reglera 

filminnehållet. Samtidigt tvingades distributörerna att ansöka om tillstånd att visa sina 

filmer. Dessa uppgifter sköttes av polisen.
28

 Det var en polis som hanterade 

filmgranskningen och problematiken blir tydlig när polissergeanten Charles O’Donnell 

förklarar att han enbart kommer att godkänna filmer som han anser ”proper for women 

and children to witness.”
29

 Denna särskiljning av mediet film upprörde filmbolagen och 

när The James Boys in Missouri (Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson, 1908) och Night 

Riders (Alexander Butler [?]
30

, 1908) vägrades tillstånd slutade det med att 

filmindustrin 1909 drog Chicago inför rätta för att testa om det verkligen fanns en laglig 

grund för censuren. Domstolen gav Chicago rätt eftersom det låg inom stadens 

rättigheter enligt konstitutionen att skydda sin befolkning från material som är 

omoraliskt och obscent. Filmindustrins konstitutionella rättigheter hade heller inte 

kränkts eftersom ingen har rätt att tjäna pengar på omoraliskt och obscent material.
31

 

 

Att polisen hade ansvar för granskning av film är inget unikt för USA. Det finns likheter 

i vår svenska filmhistoria då polisen även här hade ett ansvar för biografvisningar. Det 

                                                 
26

 Sandler, s. 3. 
27

 Black, s. 31. 
28

 Ibid, s. 10. 
29

 Ibid, s. 11. 
30

 Alexander Butler anges som regissör i Hollywood Censoreds filmografi, men året 

stämmer inte och på IMDb finns ingen regissör angiven överhuvudtaget.  
31

 Black, s. 11. 
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handlade från början inte om någon form av förhandsgranskning, utan polisen agerade 

först i efterhand om någon person anmälde innehållet som visades på biograferna.
32

 

Polisen i Malmö och Helsingborg tog ett steg mot en form av förhandsgranskning 1908 

när poliskammaren tillsatte en tillsyningsman över biografföreställningar. Nya program 

skulle lämnas in till tillsyningsmannen för granskning i god tid innan dessa visades för 

allmänheten. Uppgiften som tillsyningsman tilldelades folkskollärare och inte poliser, 

vilket är en stor skillnad mot Chicago och väl värd att betona.
33

 Att två av dagens tre 

ordinarie filmgranskare på Statens medieråd är pedagoger visar på en historisk 

kontinuitet som inte ska underskattas.
34

 I Stockholm hade ett 50-tal frivilliga lärarinnor 

organiserat sig i biografkommittén för att själva granska de filmer som visades varje 

vecka mellan 1908-1910. De antecknade och polisanmälde innehållet om det ansågs 

olämpligt.
35

 

 

Det ansågs inte vara en permanent lösning att i längden överlåta kontrollen av 

biograffilm till frivilliga krafter och samtidigt handlade det bara om åtgärder i 

efterhand.
36

 I slutet av1909 tillsattes en utredning om enhetlig filmcensur av statsrådet 

Hugo Hamilton efter att två motioner från riksdagen begärt att Kunglig Majestät skulle 

”vidta åtgärder för skapandet av en förhandskontroll av biografernas program.”
37

 Tre 

sakkunniga
38

 tilldelades uppgiften och i september 1910 presenterade de ett förslag på 

hur biografcensuren skulle kunna se ut.
39

 När förslaget hade avslutat sin remissrunda 

var det bara länsstyrelsen i Kopparbergs län som motsatte sig censur.
40

 Orsaken till att 

länsstyrelsen motsatte sig förslaget var att det skulle innebära att biografföreställningar 

hamnade i särställning eftersom någon lagstiftning inte fanns när det gäller andra former 

av offentliga föreställningar.
41

 Utredningens resultat ledde till att riksdagen 1911 följde 

förslaget, vilket innebär att ansvaret för filmcensur hamnade hos den nya myndigheten 

                                                 
32

 Arrbäck, s. 7, 12. 
33

 Ibid, s. 12. 
34

 Telefonintervju med Johan Karlsson på Statens medieråd, 27 mars 2015. 
35

 Gustafsson, Arnberg, s. 54. 
36

 Arrbäck, s. 12. 
37

 Gustafsson, Arnberg, s. 54. 
38

 Per Cronvall, notarie vid överståthållarämbetet; Marie Louise Gagner, rektor; Charles 

Magnusson, VD AB Svenska Biografteatern. 
39

 Gustafsson, Arnberg, s. 55. 
40

 Gustafsson, Arnberg, s. 55. 
41

 Erik Skoglund, Filmcensuren, Stockholm: Bokförlaget Pan/Nordstedts, 1971, s. 17. 
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Statens biografbyrå. Sverige får även åldersgränsen 15 år vars syfte blir att ”skilja det 

barntillåtna från det barnförbjudna.”
42

  

 

Efter ett beslut i den amerikanska Högsta domstolen 1915 vilket gav lokala samhällen 

rätten ”to protect themselves from outside ’evil’ through licensing powers”
43

 insåg 

filmindustrin att det enda som skulle hindra att granskningsnämnder växte fram överallt 

var att filmbolagen själva censurerade sin produkt.
44

 Detta gick emot deras inställning 

till censur, men för att undvika en yttre kraft valde produktionsbolagen att samlas under 

en egen organisation när MPPDA bildades 1922. 

 

I Sverige görs några kompletteringar till filmcensuren, men i stort förblir den densamma 

under de två decennierna det tar för USA att bestämma vilken form av filmgranskning 

de vill ha.
45

 Kort efter att Will Hays tillträdde som chef för MPPDA lade han fram sitt 

första förslag på hur filmindustrin skulle kunna utöva självreglering. Framgången 

uteblev för The Formula, som var Hays första försök att styra upp innehållet i 

Hollywoods filmproduktioner. Trots att 125 filmförslag hade blivit avfärdade undvek 

Hays att publicera detta eftersom han var rädd för att de federala myndigheterna i så fall 

skulle flytta fokus och kritik från censurkravet till det monopolförhållande som förekom 

inom filmindustrin.
46

 1930 antog filmindustrin till sist produktionskoden, men inte 

förrän sommaren 1934 när Production Code Administration (PCA) var på plats 

skärskådades produktionsbolagen innan filminspelningarna påbörjades.
47

 Ansvarig för 

PCA blev Joseph Breen vars två mål med produktionskoden var att ”force the studios to 

include in films dealing with moral issues a ’voice of morality’”
48

 och ”to force studios 

to limit social and political commentary.”
49

 

 

I arbetet med att formulera vad produktionskoden skulle förmedla låg betoningen på att 

kyrkan, staten och familjen var stöttepelarna i ett fungerande samhälle. ”Entertainment 

films, they felt, should reinforce religious teachings that deviant behavior, whether 

                                                 
42

 Arrbäck, s. 7. 
43

 Black, s. 17. 
44

 Ibid, s. 18. 
45

 Arrbäck, s. 7. 
46

 Black, s. 33. 
47

 Ibid, s. 245. 
48

 Ibid. 
49

 Ibid. 
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criminal or sexual, cost violators the love and comforts of home, the intimacy of family, 

the solace of religion, and the protection of law.”
50

 För att se hur den svenska staten 

förhöll sig till detta kan nämnas att frasen ”i religiöst eller politiskt avseende 

anstötligt”
51

 togs bort från propositionen som klubbades i riksdagens båda kamrar 

eftersom den ansågs medföra subjektiva tolkningar.
52

 Sett ur ett historiskt sammanhang 

är det värt att lyfta fram detta eftersom drygt 20 år senare i Tyskland skulle människor 

fängslas beroende på religiös tillhörighet och politiska åsikter. Utifrån ett nutida 

perspektiv är detta också intressant när det runt om i världen diskuteras om 

satirteckningar av profeten Mohammed ska få visas eller inte, och då har Sverige redan 

1911 valt att inte bedöma detta i sin filmcensur. Även två krav på skärpning av 

filmcensuren under den andra halvan av 1930-talet avslogs av den svenska riksdagen.
53

 

 

Det är genomgående den yngre publiken som står i centrum när krav på censur och 

självreglering lyfts fram. Breen utgick från att den genomsnittlige biografbesökaren var 

mellan 16 och 26 år och de flesta  var ”nit-wits, dolts and imbeciles.”
54

 Filmerna ansågs 

vara omoraliska eftersom händelserna och rollfigurerna var omoraliska och barn som 

såg de här filmerna skulle skadas av innehållet. Liknande motiveringar användes under 

den här perioden genomgående av domstolarna i censurmål.
55

 Sedan den svenska 

filmcensurens födelse 1911 och implementeringen av produktionskoden 1934, bedrivs 

fortfarande arbetet med att förhandsgranska biograffilmer med utgångspunkten att 

skydda barn från innehåll som kan påverka deras välbefinnande negativt, men i form av 

åldersgränser
56

 eller ratings.
57

 

 

 

                                                 
50

 Black, s. 39. 
51

 Gustafsson, Arnberg, s. 55. 
52

 Ibid. 
53

 Arrbäck, s. 7. 
54

 Black, s. 39. 
55

 Ibid, s. 11. 
56

 Statens medieråd, ”Åldersgränser för film”, 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/ (2015-05-17). 
57

 CARA, ”How: Tips to be ’Screenwise’”, http://filmratings.com/how.html (2015-05-

17). 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/
http://filmratings.com/how.html
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3 Åldersgränser idag 

Från Statens biografbyrås start 1911, med 15-årsgränsen som enda åldersgräns, har det 

på vägen fram till idag tillkommit två åldersgränser. Detta vid sidan om klassificeringen 

barntillåten. De två åldersgränserna är 11-årsgränsen som antogs av riksdagen 1959
58

 

och 7-årsgränsen som trädde i kraft den 1 januari 1978. Orsaken till 7-årsgränsen var 

Olle Hellboms Bröderna Lejonhjärta (1977) som av Statens biografbyrå tilldelades en 

11-årsgräns till premiären i september 1977, vilket föranledde kritk från föräldrar som 

läst boken för sina barn och som nu inte fick ta med dem till biograferna. 

Utbildningsminister Jan Erik Wikström blev också upprörd och lyfte ärendet i 

riksdagen, som snabbehandlade frågan, vilket resulterade i ett beslut redan i december 

samma år. Bröderna Lejonhjärta fick trots detta ingen sänkt åldersgräns när Statens 

biografbyrå gjorde en ny granskning av filmen.
59

 

 

Statens medieråd sätter formellt sett inte 15-årsgräns på film. Däremot handlar det om 

att film som granskas inte godkänns för visning för barn under 15 år. Om distributörer 

inte har ambitionen att nå en yngre publik behöver filmer idag inte godkännas av någon 

myndighet. Då spelar det ingen roll vad filmen innehåller och den får inte heller visas 

för någon under 15 år. Detta sedan den så kallade vuxencensuren försvann i och med 

nedläggandet av Statens biografbyrå vid utgången av 2010.
60

 

 

De övriga två åldersgränserna på 7 och 11 år är inte absoluta på samma sätt som 15-

årsgränsen. De gränserna tillämpar undantag i form av att barn som inte har fyllt 7 år får 

lov att se filmer med 7-årsgräns om de är i sällskap av någon som har fyllt 18 år. Barn 

som har fyllt 7 men inte 11 år får lov att se filmer med 11-årsgräns om de gör det 

tillsammans med en vuxen.
61

 Statens medieråds yttrande till det nu liggande förslaget 

”En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga” (SOU 2014:64) lyfter 

fram möjlilgheten att även införa en komplettering till denna så kallade ledsagarregeln 

så att den även gäller filmer med 15-årsgräns. Statens medieråd framhäver också att ett 

                                                 
58

 Arrbäck, s. 8. 
59

 Lars Åhlander (red.), Svensk filmografi 7 1970-1979, Stockholm: Norstedts, 1988, s. 

373. 
60

 Statens medieråd, “Åldersgränserna”, 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/ 

(2015-05-16). 
61

 SFS 2010:1882, ”Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt”, december 

2010, 6§. 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/Aldersgranser-for-film/Aldersgranserna/
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missförstånd vid avskaffandet av vuxencensuren ligger till grund för att det inte gjordes 

redan 2011.
62

 Detta yttrande kommer jag att presentera närmare längre fram eftersom 

det innehåller tankar och reflektioner som ger en bra översikt till anledningen varför 

Sverige har förhandsgranskning av film som ska visas offentligt för barn och unga. 

 

I Sverige granskas varje film av två personer. Är de inte överens kallas en tredje 

filmgranskare in för att göra en bedömning. Statens medieråd har tre ordinarie 

filmgranskare där en är psykolog och två har pedagogisk bakgrund. De har även en 

reserv som kan kallas in och han är också psykolog. I övrigt är det bara myndighetens 

direktör som också är godkänd för att granska film. Till skillnad från länder som 

Finland och Nederländerna använder Statens medieråd ingen lista över filminnehåll att 

förhålla sig till i sin granskning. Det görs istället en kvalitativ bedöming utifrån filmens 

innehåll och ingen kvantitativ bedömning utifrån hur många svordomar eller våldsinslag 

som finns med i filmen. En kvalitativ bedömning har heller inget med att göra om 

filmen är bra eller dålig, utan det betyder bara att själva bedömningen sker utifrån varje 

films unika förutsättningar.
63

 

 

Det amerikanska systemet för åldersgränser skiljer sig från det svenska och det föddes 

1968 ur askan av det som fanns kvar av produktionskoden. Orsaken till denna 

förändring berodde på flera faktorer. Filmindustrin plågades av försämrade intäkter och 

en ökad konkurrens från independent- och utländska filmer, vilka inte följde de 

produktionsregler som de etablerade filmbolagen i Hollywood var tvungna att förhålla 

sig till.
64

 Nu handlar rating-systemet på sätt och vis om självreglering eftersom 

organisationen bakom åldersklassificeringen är MPAA (Motion Picture Association of 

America), vars medlemmar utgörs av studiorna Walt Disney Studios Motion Pictures, 

Paramount Pictures Corporation, Sony Pictures Entertainment Inc., Twentieth Century 

Fox Film Corporation, Universal City Studios LLC och Warner Bros. Entertainment 

Inc.
65

 Den andra organisationen är NATO (National Association of Theatre Owners, 

Inc.). Med sin något olyckliga akronym är det lätt att tänka på en annan organisation, 

                                                 
62

 Statens medieråd, yttrande till ”En ny modell för åldersklassificering av film för barn 

och unga” (SOU 2014:64) (Ku2014/1472/MFI), Dnr 66/2013, 2015-01-19, s. 6. 
63

 Statens medieråd, ”Frågor och svar om åldersgränser”, 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/FAQ-aldersgranser/ (2015-05-17); 

Telefonintervju med Johan Karlsson på Statens medieråd, 27 mars 2015. 
64

 Sandler, s. 42. 
65

 MPAA, ”Meet the MPAA”, http://www.mpaa.org/our-story/ (2015-05-17). 

http://www.statensmedierad.se/Aldersgranser/FAQ-aldersgranser/
http://www.mpaa.org/our-story/
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men i denna uppsats handlar den enbart om amerikanska biografägare. Tillsammans har 

de grundat CARA (The Classification and Rating Administration), som är en oberoende 

del av MPAA med ansvar för åldersgränssättningen på filmer som visas i USA.
66

 

 

Tanken med CARA och deras arbete är att bidra med information till föräldrar som kan 

hjälpa till att avgöra om en film är lämplig för deras barn. Åldersgränserna är 

rekommendationer, med undantag för gränserna R och NC-17, vilka medför 

begränsningar.  De amerikanska åldersgränsena kommer även med en för varje film 

unik kompletterande text.
67

 I Sverige förekommer inte detta, men den information som 

CARA placerar i samma ruta som åldersgränsen påminner på många sätt om den 

information som Statens medieråd publicerar om varje film på sin webbplats. 

 

När det då gäller själva åldersgränserna börjar det amerikanska systemet, precis som det 

svenska, med en barntillåten nivå. CARA kallar denna för G, vilket står för General 

audiences. Filmer med denna åldersgräns innehåller inget som kan stöta sig med 

föräldrar. Nästa nivå är PG, vilket står för Parental Guidance suggested. Föräldrar 

uppmuntras att ge råd eller stöd till sina barn när de ser filmer med denna åldersgräns. 

Filmer med ratingen PG kan innehålla scener som föräldrar inte tycker att deras barn 

ska se. Därefter följer den sista av de rådgivande kategorierna, vilken är PG-13. PG-13 

står för Parents strongly cautioned och det innebär att föräldrar uppmanas att vara 

försiktiga. En del av filmens innehåll kan vara olämpligt för barn i åldrarna före tonåren. 

För filmer med ratingen G, PG, eller PG-13 finns inga restriktioner utan barn kan se de 

här filmerna utan någon vuxen med sig.
68

 

 

Med nivåerna R och NC-17 följer andra krav. På filmer med gränsen R måste barn och 

ungdomar, som inte har fyllt 17 år, se filmerna tillsammans med en vuxen. Däremot kan 

det anses olämpligt att ta med sina yngre barn på en film med R rating, enligt det 

dokument som CARA tillhandahåller.
69

 På filmer med den relativt ovanliga NC-17 

ratingen,
70

 är åldersgränsen absolut. Ingen under 17 års ålder får se filmen oavsett om de 

                                                 
66

 MPAA och NATO, Classification and rating rules, 2010, s. 1. 
67

 CARA, ”What: Guide to ratings”, http://filmratings.com/what.html (2015-05-17). 
68

 CARA, ”The Film Rating system”, 

http://filmratings.com/downloads/130207_mpaa_rating-poster.pdf (2015-05-17). 
69

 MPAA och NATO, Classification and rating rules, 2010, s. 8. 
70

 Sandler, s. 3. 

http://filmratings.com/what.html
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har någon vuxen med sig eller inte.
71

 Den sistnämnda rating-nivån har tagit över efter 

den gamla X-ratingen, men eftersom porrindustrin anammat X-nivån som sin egen har 

CARA på sätt och vis tvingats att uppdatera namnet på den nivå som har hårdast krav. 

Orsaken till att X-ratingen kunde användas av porrindustrin är att beteckningen aldrig 

var upphovsrättsskyddad, vilket de övriga nivåerna var.
72

 

 

En av de stora skillnaderna märks i hur CARA och Statens medieråd granskar filmerna. 

I USA bygger allt på Senior Raters och Raters. Senior Raters är de som leder 

överläggningarna i arbetet med att fastställa en lämplig åldersgräns på filmerna. CARAs 

ordförande är den som väljer Raters, som på bästa sätt speglar mångfalden bland 

amerikanska föräldrar. I CARAs regelsamling finns även kravet på att de som ska sätta 

åldersgränser har egna barn. Ordföranden och Senior Raters kan ha barn i vilken ålder 

som helst, Raters måste ha barn i någon ålder mellan fem och 15 när de börjar arbeta i 

the Rating Board och de måste sluta när deras barn har fyllt 21. Raters kan vara med i 

the Rating Board i som längst sju år, och de är anonyma för att undvika yttre 

påtryckningar från både allmänheten och filmindustrin.
73

  

 

3.1 Överklaga åldersgränsbeslut 

Om distributörer inte är nöjda med det beslut som CARA eller Statens medieråd 

kommer fram till finns möjligheten att överklaga. Denna del av de två olika systemen 

skiljer sig rätt rejält åt, eftersom i Sverige blir det automatiskt en civilrättsprocess, men i 

USA är det ett Appeals Board som producenterna överklagar till. Här är det MPAAs 

CEO som är ordförande, eller dess representant. Även representanter från 

medlemsföretagen sitter med i the Appeals Board, vilket i praktiken innebär att några av 

de som ska avgöra varje överklagan kan vara företrädare för företaget som överklagat.
74

  

 

Den svenska modellen fungerar så att distributören kan överklaga Statens medieråds 

bedömning till Förvaltningsrätten och därefter till Kammarrätten och sedan till Högsta 

förvaltningsdomstolen. ”Statens medieråds beslut om åldersgränser och avgifter får 
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överklagas till allmän förvaltningsdomstol.”
75

 Statens medieråd kan själva överklaga 

beslut i Förvaltningsrätten och Kammarrätten, vilket var fallet med Divergent.
76

 

 

 

4 Filmanalyser 

De svenska och amerikanska filmgranskningssystemen skiljer sig åt. Statens medieråd 

följer ingen mall som talar om vad som får och inte får finnas med i en film. Det görs en 

unik bedömning för varje film där det avgörs vilken åldersgräns som är mest lämplig. I 

detta arbete upprättas ett granskningsprotokoll och det är de protokollen som jag 

kommer att använda i analysdelen av denna uppsats. När det gäller bedömningen av 

samma filmer i USA kommer jag att använda de kriterier som beskriver respektive 

rating-kategori, för att göra en bedömning av de scener som noterats i de svenska 

granskningsprotokollen, och se om och i så fall vilka skillnader som finns mellan de två 

systemen. Jag har gjort en punktlista över de aktuella rating-nivåerna för att på ett så 

tydligt sätt som möjligt visa på kraven som ställs. Joan Graves lyfter, i sin återkoppling 

till mig, fram att den stora skillnaden mellan PG-13 och R är att PG-13 är en rådgivande 

rating och R har inskränkningar kopplade till sig.
77

 I detta fall att barn under 17 år måste 

ha en vuxen med sig. 

 

PG-13 

 Any drug use will initially require at least a PG-13 rating. 

 More than brief nudity will require at least a PG-13 rating, 

 But such nudity in a PG-13 rated motion picture generally will not be sexually 

oriented.  

 There may be depictions of violence in a PG-13 movie, but generally not both 

realistic and extreme or persistent violence. 

 A motion picture's single use of one of the harsher sexually-derived words, 

though only as an expletive, initially requires at least a PG-13 rating. 

 More than one such expletive requires an R rating, as must even one of those 

words used in a sexual context.
78

 

                                                 
75

 SFS 2010:1882, 12§. 
76

 Statens medieråd, ”Överklagande av Kammarrättens dom av den 15 maj 2014 i mål 

nr 2607-14”, 4 juni 2014. 
77

 E-post från Joan Graves till författaren, 30 april 2015, Bilaga A. 
78

 MPAA och NATO, Classification and rating rules, 2010, s. 7f. 



  

 

18 

 

R 

 Contains some adult material. 

 An R-rated motion picture may include adult themes 

 Adult activity 

 Hard language 

 Intense or persistent violence sexually-oriented nudity drug abuse or other 

elements 

 Generally, it is not appropriate for parents to bring their young children with 

them to R-rated motion pictures
79

 

 

4.1 Scener från Twilightfilmernas granskningsprotokoll 

De tre första filmerna i denna filmserie är granskade när Statens biografbyrå fortfarande 

ansvarade för den uppgiften, men eftersom två av personerna som granskade dessa 

filmer även var inblandade i granskningen av de avslutande två delarna i Statens 

medieråds regi, finns det en kontinuitet i besluten.
80

 Nordisk film AB har genomgående 

önskat 11-årsgräns på filmerna, men Twilight (Catherine Hardwicke, 2008) och The 

Twilight Saga: Breaking Dawn part 2 (Breaking Dawn part 2, Bill Condon, 2012) fick 

15-årsgräns på bio. Efter Statens biografbyrås/medieråds filmgranskning tilldelades 

även New Moon och Breaking Dawn part 1 den högre åldersgränsen, vilka senare 

sänktes av Kammarrätten till 11 år. The Twilight Saga: Eclipse (Eclipse, David Slade, 

2010) är således den enda filmen i serien som både Nordisk Film och Statens 

biografbyrå varit överens om.  

 

”Filmen innehåller inslag av man som misshandlar och torterar kvinna, våldsamt 

slagsmål, kvinna drar ut spegelskärva ur ben, nackvridning och kropp som bränns upp 

vilket bedöms innebära risk för psykisk skada hos barn under 15 år.”
81

 Detta är hela 

beslutsmotiveringen för Twilight och det är den avslutande uppgörelsen mellan Bella 

(Kristen Stewart) och James (Cam Gigandet) som beskrivs. New Moon beskrivs med 

orden, ”[g]enomgående inslag av ångestfull stämning, ångestskrik, dödshot, våldsamma 

                                                 
79
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80
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slagsmål, man med marmorerat ansikte, man får nacken knäckt, livlös kvinna i vatten, 

människor som förvandlas till varulvar bedöms kunna medföra risk för psykisk skada 

hos barn under 15 år.”
82

 Eclipse bedömdes vara lämplig från 11 år med denna 

motivering, ”[d]e våldsamma striderna med dekapiteringar och krossade skallar bedöms 

vara så distanserade och stiliserade att de endast medför risk för psykisk skada hos barn 

under 11 år.”
83

 

 

En intressant iakttagelse är att avhuggna huvuden i filmen Eclipse bedöms som 

stiliserade, vilket kan uppfattas som ett konstnärligt förhållningssätt till scenen i fråga, 

även om det i detta sammanhang tillsammans med ordet ”distanserade”
84

 snarare 

handlar om att beskriva striderna som overkliga. Problemet med ordvalen är att de 

öppnar upp för tolkningar. I granskningsprotokollet till The Hobbit: The Battle of the 

Five Armies (Hobbit – Femhäraslaget, Peter Jackson, 2014) är formuleringen tydligare 

med orden ”orealistisk kontext.”
85

 Nordisk Film förklarar själva, angående Twilight-

filmerna, att ”[s]amtliga fem filmer skildrar en fantasivärld utan koppling till verkliga 

händelser,”
86

 och det hade kanske varit motiverat om detta även funnits med i 

granskningsprotokollen. Den lilla brasklappen som Statens medieråd skulle kunna 

använda är att vampyrerna i Twilight-filmerna inte framställs på ett sätt som avsevärt 

skiljer dem från människor. Nu förekommer människor även i Hobbit-filmerna, men 

våldet som de utsätts för är inte lika grafiskt som det våld orcherna är måltavlor för, och 

det är sannolikt ett väl avvägt beslut från producent och regissör för att undvika R-

ratingen i USA och högre åldersgräns runt om i övriga världen. 

 

Ett återkommande begrepp är ”ångestfull stämning”
87

, vilket används i beskrivningen 

av New Moon. När något är ångestfyllt i detta sammanhang handlar det om situationer 

som är präglade av ångest,
88

 och ångest innebär ”tillstånd som upplevs som rädsla eller 
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spänning och tryck.”
89

 Att avgöra om filmscener lever upp till detta utifrån ett 

barnperspektiv är inte enkelt för föräldrar och sannolikt en utmaning även för 

filmgranskare, som ska föreställa sig en genomsnittlig 7-, 11 eller 15-åring, när de 

bedömer vilken åldersgräns en film ska ha. Problemet med begreppet är att det finns en 

risk att det säger mer om den eller de som granskar filmen än om själva filmen. När jag 

har arbetat mig igenom de fem Twilight-filmerna är det framför allt den första filmen 

som kan uppfattas som obehaglig, även om jag inte får medhåll för det i tillhörande 

filmgranskningsprotokoll. 

 

Här är det rimligt att titta på de faktorer som skapar denna känsla, vilka återfinns i 

filmens form. För enkelhetens skull kommer jag jämföra de första två filmerna för att 

visa på att beroende på vem som ser filmerna kan de uppfattas olika. I detta fall 

uppfattar jag filmerna på ett sätt och de som har granskat dem på ett annat. Twilight 

upplever jag som mer allvarlig i sin framtoning utifrån hur den använder foto och 

klippning. De raka klippen med enkla kamerarörelser och de desaturerade färgerna ger 

en dramatisk effekt som skapar en oroskänsla. I uppföljaren New Moon är färgerna 

däremot betydligt mer livfulla. Skogsbilderna är klargröna jämfört med de nästan grå 

tonerna i Twilight. Samtidigt är både fotot och klippningen mer lekfulla. När månaderna 

passerar samtidigt som Bella sitter och tittar ut genom fönstret i sitt rum är ett exempel, 

och en halvtransparant Edward (Robert Pattinson) på skolans parkeringsplats ett annat. 

Att New Moon fick sänkt åldersgräns efter att Nordisk Film AB överklagade Statens 

biografbyrås beslut, indikerar att även kammarrättsråden upplevde filmen på samma 

sätt. 

 

I USA har liknande diskussioner förekommit när filmer hamnar i gränslandet mellan R 

och NC-17. Team America: World Police (Team America, 2004, Trey Parker) fick 

inledningsvis ratingen NC-17 på grund av en scen där två marionettdockor har sex. Nio 

gånger klipptes scenen om innan den fick sin R-rating, vilket Trey Parker var tvungen 

att få enligt sitt kontrakt med Paramount.
90

 Parker uttrycker sin misstro mot CARA när 

han säger ”[w]e blow [a puppet of actress]
91

 Janeane Garofalo’s head right off. But the 
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MPAA is more concerned with the puppets being naked.”
92

 Samma känsla förmedlar 

även regissören till The Cooler (Wayne Kramer, 2003), när han klagar på att hans film 

fått NC-17 rating för en-och-en-halv sekund med könshår.
93

 

 

Ett omvänt problem fanns även för filmer som fick ratingen G under systemets första 

decennium. Produktionsbolag upplevde detta som en dödsstöt för sina filmers 

möjligheter att ta sig in på topplistorna. Filmpubliken gillade inte tanken på filmer utan 

något innehåll som krävde varningstext. Det har rapporterats att Star Wars (Stjärnornas 

krig, George Lucas, 1977) arbetade in mer våldsscener i filmen för att undvika G, och 

det var ”the cantina fight scene”
94

 som säkrade PG-ratingen.
95

 Detta knep används 

fortfarande för att undvika den lägsta ratingsgränsen, vilket har väckt frågan att göra det 

möjligt för produktionsbolag att välja en högre åldersgräns utan att behöva krydda 

innehållet med vulgärt språk eller våld. En film som fokuserar på allvarliga vuxna 

teman utan att använda sex och våld kan inte undvika en G-rating, vilket i sig kan 

försvåra möjligheten att nå fram till rätt publik.
96

 I Sverige drog The King’s Speech 

(Tom Hooper, 2010) nästan 400 000 besökare
97

 trots att den var barntillåten, vilket ger 

liv till den framlidne MPAA-presidenten Jack Valentis ord ”[i]f you make a movie that 

a lot of people want to see, no rating will hurt you. But if you make a movie that a few 

want to see, no rating will help you.”
98

 

 

I granskningsprotokollet till Breaking Dawn part 1 förekommer en annan formulering 

som behöver lyftas fram. Bellas graviditet avslutas med en ”utdragen 

skildring av en akut och blodig förlossning där magen skärs upp på en skrikande kvinna 

med ett dramatiskt efterspel.”
99

 Själva förlossningen är knappt en-och-en-halv minut 

lång från det att Bella ligger på en brits, tills det att hennes dotter är född. Detta är ingen 

utdragen skildring och den snabba klippningen kan istället jämföras med en 

actionsekvens. Sekvensen på 90 sekunder innehåller omkring 70 klipp, med många 

tagna med handhållen kamera, vilket är ett sätt för regissören att betona att det är 
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bråttom om barnet ska klara sig. Det upplevs mer som en kort sprintsträcka än ett 

maratonlopp.
100

 Scenen fortsätter sedan i drygt två-och-en-halv minuter innan Jakob 

(Taylor Lautner) lämnar huset och det är detta efterspel som kan beskrivas som 

utdraget, men det hamnar i ett gränsland eftersom klippningen motverkar känslan av tid. 

Det som tydliggörs här är skillnaden mellan de svenska och amerikanska systemen. 

CARA undviker formuleringerar som kan tolkas på olika sätt och håller sig istället till 

beskrivande texter med ett mer generellt innehåll. 

 

De tillhörande förklarande texterna till Twilight-filmernas amerikanska rating är 

sparsamt formulerade, men alla utom New Moon innehåller scener med ”sensuality”
101

, 

”sexuality”
102

 eller ”partial nudity.”
103

 I de svenska granskningsprotokollen för de här 

fem filmerna finns inga referenser till scener med sensuellt eller sexuellt innehåll. 

Våldet i filmerna är det som filmgranskarna huvudsakligen har fokuserat på. En orsak 

till detta kan vara att det enligt Statens medieråd inte finns något som ”tyder på att barn 

tar skada av icke-pornografiska sexskildringar på film.”
104

 En annan trolig orsak är att 

synen på sex skiljer sig mellan Sverige och USA. En knapp sekund av Janet Jacksons 

bröst på bästa sändningstid under halvtidsunderhållningen till Super Bowl XXXVIII 

2004 ledde till att amerikanska TV-kanaler började sända live-evenemang med 

fördröjning.
105

 Att det dessutom skulle ta åtta år innan domstolsväsendet slutligen skulle 

avslå FCCs
106

 krav på böter från TV-kanalen CBS, som sände evenemanget, säger i sig 

en hel del om hur allvarligt händelsen uppfattades av USA i stort.
107
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I filmen Austin Powers: International Man of Mystery (Austin Powers – Hemlig 

internationell agent, Jay Roach, 1997) finns en scen med Elizabeth Hurley och Mike 

Myers, där en helnaken Myers rör sig i bakgrunden samtidigt som Hurley sitter i 

förgrunden och strategiskt blockerar de kroppsdelar som enligt Joan Graves näst intill 

garanterar en R rating.
108

 Denna scen är både väl genomtänkt och utförd samtidigt som 

den väldigt tydligt visar var gränsen går mellan ratingen PG-13 och R. Med Austin 

Powers som referens går det att dra paralleller till nakenscenerna i Breaking Dawn part 

1. När Bella klär av sig och går ut i vattnet är ett exempel på hur kameraarbete och 

klippning tydligt används för att inte visa för mycket. Flera andra scener från Bellas och 

Edwards smekmånad i Brasilien visar genomgående hur kamera, klippning och 

iscensättning samarbetar för att hålla sig inom ramarna för ”partial nudity.”
109

 

 

Här finns det också utrymme att titta närmare på den tematik och genomgående 

stämning som inte lyfts fram, varken i svenska granskningsprotokoll eller amerikanska 

rating-beskrivningar. Den kritik som finns mot böckerna, och i förlängningen filmerna, 

att de romantiserar en våldtäktskultur och förtryck i en nära relation går obemärkt förbi. 

Det finns tre egenskaper hos Bella som passar in på offer i nära relationer. Hon har 

dåligt självförtroende och när Edward visar intresse för henne skapar detta ett 

maktförhållande som innebär att Edward kan behandla henne hursomhelst. Den andra 

egenskapen är vanlig hos offer för relationsvåld och det är att de attraheras av personer 

som är förbjudna, även kallad Romeo och Julia-effekten. ”Lovers who are not allowed, 

disapproved of, or are simply unattainable sometimes become even more desirable.”
110

 

Detta visar sig när Bella blir mer intresserad av Jacob när han drar sig undan och 

bestämmer sig för att inte träffa henne mer. Den tredje och sista egenskapen som passar 

in på Bella är att hon går igång på våld och fara. Hon åker motorcykel för att det är 

farligt och både Edwards och Jacobs våldsamma natur lockar henne närmare dem.
111

 

 

När det finns ett offer, finns det även en förövare. I Twilight-filmerna är det Edward 

som visar klassiska tecken på den rollen. Han vill bestämma vem hon ska träffa, 
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försöker isolera henne, ha henne för sig själv, och förstör till och med hennes bil för att 

förhindra henne från att träffa oönskade vänner. Svartsjuka förekommer också och detta 

visar sig genom Edwards kontroll över Bella som närmast kan liknas vid stalker-

beteende. När Bella blir trakasserad av ett killgäng i Twilight kommer Edward till 

undsättning likt en riddare på en vit springare, vilket hon uppskattar utan att reflektera 

över varför Edward var där just då.
112

 

 

Att se Twilight-filmerna med de här tankarna i bakhuvudet väcker frågan varför det inte 

finns någon anteckning om detta i granskningsprotokollen från Statens 

biografbyrå/medieråd, eller i ratings-beskrivningarna i USA. Den förklaring som jag fått 

från Johan Karlsson på Statens medieråd handlar om att den bedömning som 

myndigheten gör baseras på om innehållet är skadligt och inte lämpligt. Detta tema 

bedöms inte som skadligt för barn, men det finns andra inslag i filmerna som anses 

skadliga.
113

 Det är viktigt att komma ihåg att Statens biografbyrå/medieråd inte 

godkände fyra av de fem Twilight-filmerna att visas för barn under 15 år. 

 

Ytterligare en anledning kan vara att det är svårt att se delar som är spridda över fem 

filmer i en större kontext, när filmerna når biograferna med ett års intervall. För svensk 

del handlar det om en handfull människor som varje år ser flera hundra filmer och det 

arbetet lämnar med säkerhet inget utrymme att se tidigare filmer i en filmserie för att få 

en ökad förståelse för det större sammanhanget och utifrån Johan Karlsson är det inte 

heller nödvändigt då temat hamnar i lämplighetsfacket snarare än i skadlighetsfacket. 

Det är tänkbart att det hade varit bra om möjligheten att se hela filmserien fanns när det 

gäller filmer som i huvudsak vänder sig till unga kvinnor
114

 där ett riskbeteende hos den 

kvinnliga huvudrollen romantiseras utan någon närvaro av självreflektion i filmen.
115

 

Bellas pappa är förvisso både skeptisk och ifrågasättande genom filmserien, men det är 

inte ett uttryck för någon akut oro för hennes hälsa utan mer ett stereotypt inslag där 

pappan aldrig kommer att tycka att någon pojke är god nog för sin dotter. 
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”We are never more than PG-13 for theme”
116

 berättar Joan Graves, vilket i sig 

legitimerar den rating filmerna har fått i USA, även om det tematiska innehållet inte har 

någon bäring på ratingen i fallet med Twilight-filmerna. Likheten med Sverige är total i 

det faktum att ingen har noterat detta genomgående tema och det går inte heller att peka 

på att det är de individuella filmgranskarna som har någon skuld i detta. I USA granskas 

filmerna av en grupp på upp till 13 personer
117

 som representerar ett genomsnitt av 

amerikanska föräldrar och i Sverige är det två pedagoger och en psykolog som gör 

bedömningen. Det är kanske inte rimligt att begära att alla ska kunna se igenom den 

romantiska berättelsen om Bella och Edward och det är säkert svårt att se det som inte 

syns när det i huvudsak handlar om att identifiera våld, sex och olämpligt språk.
118

 

Därefter handlar det om att förhålla sig till om det finns skäl att ha en högre åldersgräns 

på grund av detta tematiska innehåll, eller om det ska ges utrymme i rating 

beskrivningen, en form som kanske kunde vara värd att prova även i Sverige för att 

hjälpa föräldrar att välja passande filmer att se med sina barn. 

 

I den studie som Joel Federman gjorde över fem olika länders filmgranskningssystem 

på 1990-talet beskriver han vilken bakgrund de svenska filmgranskarna hade. Vid sidan 

av dagens experter som kommer från psykologi- och utbildningsvärlden, var även 

sociologi och film representerade.
119

 Hade denna kombination av kompetens skapat 

andra och eventuellt bättre förutsättningar för att upptäcka den problematik som finns i 

Twilight-filmerna? Det är omöjligt att svara på, men det är inte fel att leka med tanken 

att försöka bredda kompetensen hos de som bedömer lämpligheten i filminnehållet. 

Personer med erfarenhet från filmproduktion skulle kunna peka på hur en scen är 

konstruerad för att uppnå maximal känslomässig respons och på så sätt, i dialog, hitta 

det tematiska innehåll som kan vara försvårande för barn i en viss ålder. 

 

4.2 Divergent – ett fall för domstolarna 

Nordisk Film AB har med sina filmserier som Twilight och The Hunger Games 

(Hungerspelen, Gary Ross, 2012) fokuserat på en biopublik från de yngre tonåren upp 
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till 20-årsåldern och det är samma publik som är tänkt att se Divergent. Att en 11-

årsgräns var något som bolaget eftersträvade är tydligt efter det att Statens medieråd 

granskat filmen och gett den en 15-årsgräns. Deras beslut levererades den 20 mars 2014, 

vilket överklagades veckan efter direkt till Statens medieråd. Förvaltningsrätten avslog 

överklagandet den 8 april och den 22 april överklagades den domen till 

Kammarrätten.
120

 Sista april hade filmen premiär och den 15 maj meddelar 

Kammarrätten att den bifaller Nordisk Films överklagan.
121

 Det dröjer därefter tre 

veckor innan det ursprungliga beslutet ändras.
122

 Svårigheten så här i efterhand ligger i 

möjligheten att överblicka vilka konsekvenser detta hade för filmens resultat på 

Sveriges biografer eftersom åldersgränssänkningen inte verkställdes förrän en dryg 

månad efter premiären. Sannolikt hade beslutet liten eller ingen effekt alls. Divergent 

drog in knappt 13 miljoner kr i Sverige. Att jämföra med Breaking Dawn part 2, som 

inbringade nästan 55 miljoner kr, trots att den bara var tillåten från 15 år.
123

  

 

I Statens medieråds yttrande till den nuvarande och aktuella process som pågår om 

filmgranskningens framtid har myndigheten gjort observation kring problematiken som 

överklaganden medför. 

 

En konsekvens av dessa har blivit att det tar längre tid från att en film överklagas 

till att ärendet är slutligt avgjort. En film kan alltså ha hunnit bli inaktuell för 

biografvisning innan en eventuell sänkning av åldersgränsen träder i kraft. 

Myndigheten bedömer att en 15-årsgräns på vissa filmer innebär ett potentiellt 

inkomstbortfall för den aktuella distributören och att detta är ett starkt vägande skäl 

att överklaga myndighetens beslut om 15-årsgräns.
124

 

 

En lösning på problemet skulle enligt myndigheten vara att utvidga den nuvarande 

ledsagarregeln att även gälla 15-årsgränsen och på så sätt kunna minska antalet 

överklaganden. Det skulle även innebära att ”ansvaret för skyddsaspekten kvarstår hos 
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en medföljande vuxen.”
125

 Denna form skulle då på ett betydande sätt närma sig det 

amerikanska systemet där föräldrarnas ansvar genomsyrar CARAs arbete, vilket jag har 

visat i denna uppsats exempelvis med förklaringen att de som granskar film själva måste 

vara föräldrar. Det är alltså ett krav att själv vara förälder för att ens få lov att bedöma 

en individuell films förmåga att påverka unga människor. 

 

När det gäller åsikterna kring filmen Divergent är det tydligt att Statens medieråd och 

Nordisk Film inte är överens. Nordisk Film påstår att ”[d]et är uppenbart att filmen inte 

är baserad på verkliga händelser utan är en förvisso dystopisk men ändå fiktiv 

framtidsskildring som på inga vis kan samliknas med vår verklighet.”
126

 Med fokus på 

vad filmens titel syftar på är detta en olycklig formulering. Divergent betyder 

avvikande, och det är inget nytt att det samhälle vi lever i idag fortfarande skiljer ut 

personer som inte möter normen. Så länge hatbrott mot exempelvis homosexuella 

förekommer är det som utspelar sig i Divergent mer aktuellt än vad Nordisk Film påstår. 

I filmen är det rädslan för något de inte förstår, som får Jeanine (Kate Winslet) och Eric 

(Jai Courtney) att jaga de som är ”divergent”, vilket både Tris (Shailene Woodley) och 

Four (Theo James) är. Detta kan vara en faktor som ligger till grund för Statens 

medieråds hållning i frågan när de hävdar att ”DIVERGENT är inte ett gränsfall 

beaktande myndighetens tidigare bedömningar utan ett tydligt fall där 15-årsgräns ska 

gälla.”
127

 

 

Efter att Kammarrätten funnit ”att innehållet i den aktuella filmen är av sådan karaktär 

att den kan godkännas för offentlig visning med en åldersgräns på elva år utan att vara 

till skada för välbefinnandet för barn från den åldern”
128

 bedömde Statens medieråd att 

det var nödvändigt att försöka få prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. För 

att få detta krävs särskilda skäl, vilket Statens medieråd tillskriver kammarrättens 

avgörande som de tycker avviker ”från myndighetens tidigare praxis och 

förvaltningsrättens avgörande.”
129

 De blev med andra ord tagna på sängen. Till Högsta 
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förvaltningsdomstolen bifogades ett utlåtande från en oberoende psykolog med lång 

erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin, något som inte hade gjorts när målet 

prövades av Kammarrätten.
130

 Eftersom Högsta förvaltningsdomstolen den 27 oktober 

2014 meddelade att de inte ger något prövningstillstånd står Kammarrättens beslut fast. 

Det är omöjligt att säga om beslutet hade sett annorlunda ut om inlägget från 

psykologen hade skickats in redan när Kammarrätten hanterade målet, men det 

påminner om hur stora favoriter inom idrottsvärlden förlorar matcher mot ett på pappret 

enkelt motstånd. 

 

Detta var aldrig något problem för Divergent i USA eftersom CARA tilldelade filmen 

ratingen PG-13. Samtidigt uppstår det inte någon diskussion eftersom det huvudsakliga 

ansvaret ligger på föräldrarna.
131

 Kritiken har historiskt sett handlat om att CARA inte 

förmedlat tillräckligt med information i anslutning till en films rating, men det har 

åtgärdats i form av ratingbeskrivningen. Jack Valenti anklagade på 1980-talet föräldrar 

för att de ville att rating-systemet skulle göra deras jobb.
132

 Just betoningen på 

föräldraansvaret är den stora skillnaden på hur åldersgränser sätts i Sverige och USA. 

Även om Sverige har ledsagarregeln för 7- och 11-årsfilmer är åldersgränserna trots det 

lagstadgade, vilket de inte är i USA. 

 

4.3 Sammanfattning av fallstudien 

Diskussionen kring innehållet i de filmer jag har tittat närmare på handlar nästan 

uteslutande om våld. Synen på sex är också något som jag har lyft fram, medan 

språkbruk är helt utelämnat eftersom filmerna är språkligt sett väldigt städade. Det 

förekommer inga kraftuttryck i stil med ”fuck”, vilket räknas som ”one of the harsher 

sexually-derived words.”
133

 Här är likheten med amerikansk TV stor något som Jon 

Stewart reflekterade över i april 2015 i samband med att majoriteten av amerikanska 

TV-kanaler visat videoklipp på hur en obeväpnad man skjuts ihjäl av en polis. Detta 

ställer Stewart i kontrast till hur samma TV-kanaler censurerar ett explicit språkbruk där 

reportrar och journalister ersätter ”fuck” med ”the F word.”
134

 Han lyfter fram oron över 
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att det är accepterat att visa verkligt våld, där en människa skjuts ihjäl, samtidigt som 

vissa svordomar plockas bort.  

 

Detta kan verka lika främmande för utomstående, som händelsen med Janet Jackson 

under Super Bowl, men det var ingen isolerad incident. Ett välkänt exempel är hur 

dåvarande amerikanske justitieministern John Ashcroft 2002 låg bakom ett beslut att 

täcka för statyn ”Spirit of Justice” föreställande en kvinna med ett naket bröst.
135

  

 

Min analys har dock inte handlat om censur eftersom förbud mot innehållet inte är 

aktuellt. Vem som får se innehållet är däremot relevant i diskussionen. Analysen har 

vägt över på det svenska materialet, men det är naturligt i sammanhanget eftersom det 

skiljer sig i möjligheterna att få tillgång till granskningsmaterial i en jämförelse mellan 

Sverige och USA. Det är ett problem som även Hamilton pekar på i sin avhandling när 

hon säger att ”[o]ne important limitation to note in any study of the motion picture 

ratings system is the secrecy that surrounds its proceedings.”
136

 

 

 

5 Avslutning 

Med den här uppsatsen har jag haft ambitionen att visa på skillnader och eventuella 

likheter som återfinns i hur filmgranskning och åldersgränssättning genomförs i Sverige 

och USA. Den historiska bakgrunden har jag använt för att visa på det linjära 

förhållande som finns mellan censur och självgranskning kopplat till dagens system. 

Fokus har dock främst legat på att att jämföra hur Statens medieråds och CARAs 

verksamheter fungerar idag.  

 

I Sverige kom beslutet tidigt om hur arbetet skulle hanteras i och med att Statens 

biografbyrå instiftades 1911. Inledningsvis hade censorerna enbart en 15-årsgräns att 

förhålla sig till, men den har kompletterats med 7- och 11-årsgränserna under åren. 7-

årsgränsens tillkomst efter en snabbutredning 1977 är i sig ett bevis på att det går att 

förändra ett system utan att det ska behöva ta flera år. Att avskaffa vuxencensuren tog 

längre tid, men 2011 ersattes Statens biografbyrå av Statens medieråd. Det som utreds 
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idag är om den statliga filmgranskningen ska förändras ytterligare eller till och med 

upphöra. Det finns delade meningar om hur detta ska gå till och Statens medieråd har 

själva belyst problemen med den utredning som har gjorts. 

 

USAs ratingssystem som 1968 ersatte den ökända produktionskoden lyder under CARA 

som är en del av MPAA, vilket betyder att det fortfarande är samma organisation som 

sköter granskningen av filmer som ska visas på bio. Det fanns en stor skillnad mellan 

det ratingssystem som infördes och den produktionskod som innan dess varit 

kompassnål för Hollywoodproducenter i över 30 år. Produktionskoden innebar att PCA 

granskade filmer innan de producerades. Manus och böcker skulle godkännas innan 

studiorna kunde påbörja filminspelningarna . Denna historiska detalj är spännande att 

reflektera över eftersom yttrandefrihet är lätt att föreställa sig som något viktigt i det 

amerikanska samhället. Att sätta begränsningar redan innan allmänheten får göra sin 

bedömning går emot bilden av USA. 

 

De skillnader som jag har hittat i min undersökning av de två systemen handlar först 

och främst om själva processen. Den svenska modellen är baserad på lagstiftning och en 

svensk myndighet har ansvaret för att granska filmer för att avgöra om de är lämpliga 

för barn under 15 år. I USA är det en oberoende del av organisationen MPAA som 

bestämmer filmernas rating. Ägandeskapet av MPAA måste beaktas eftersom de stora 

amerikanska studiorna själva ingår i ägargruppen. Därefter är det en grupp på upp till 13 

personer som tillsammans ska bedöma vilka delar som kan vara viktiga för föräldrar att 

förhålla sig till. Till sin hjälp har de definitioner av innehåll som är lämpligt och även 

olämpligt för de olika ratingsnivåerna. Detta existerar inte i Sverige där varje film 

bedöms utifrån sina unika egenskaper och inte kvantitativa faktorer som hur många 

gånger ordet ”fuck” yttras och i vilken kontext. Hur åldersgränserna ska efterföljas är 

också något som skiljer sig åt eftersom G, PG, PG-13 är rådgivande ratings och R och 

NC-17 har restriktioner kopplade till sig. R kan likställas med de svenska 

åldersgränserna 7 och 11 utifrån att det räcker med att en vuxen följer med för att barn 

och ungdomar under 17 år ska kunna se filmen. Ledsagarregeln markerar föräldrars 

ansvar för vad barn ska få lov att se och inte se. 

 

Att det svenska systemet inte har kopplat ledsagarregeln till 15-årsgränsen har dessutom 

visat sig vara grundat i ett missförstånd mellan Statens medieråd och regeringen, då det 
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i Statens medieråds yttrande till den senaste utredningen ”En ny modell för 

åldersklassificering av film för barn och unga” (SOU 2014:64) kommer fram att detta 

tillägg skulle kunna spara mycket tid och kraft, som idag läggs ner på den 

överklagningsprocess som gäller beslut om åldersgränser. Ledsagarregeln som finns 

idag har samma funktion som det amerikanska systemet, att låta föräldrar ansvara för 

vad deras barn får lov att se på bio. Just detta är också viktigt eftersom den lagstiftning 

som finns överhuvudtaget inte handlar om vad barn och ungdomar får lov att se hemma. 

Lagstiftningen handlar enbart om det offentliga rummet. 

 

I min närstudie av Twilight-filmerna och Divergent har det varit lättare att identifiera 

vad de svenska filmgranskarna letar efter, än vad som är avgörande för amerikanska 

Ratings Board. De svenska granskningsprotokollen är förvisso inte på mer än en sida, 

men de listar de scener som har varit intressanta för granskarna och de ligger sedan till 

grund för den beslutsmotivering som presenteras. Denna information motsvaras endast 

av en kort ratingbeskrivning som publiceras tillsammans med själva ratingen i USA. I 

den svenska granskningen av de filmer jag använt i min analys är det nästan uteslutande 

våldet som står i fokus, men i de amerikanska beskrivningarna finns även ord som 

sensuality eller sexuality med i fyra av Twilight-filmerna samt Divergent.  

 

Grunden för de här skillnaderna återfinns i den historiska bakgrunden och det är troligen 

mest tydligt när det gäller det amerikanska systemet, där det gjordes klart att kyrkan, 

staten och familjen är de tre ben som samhället bygger på. 2004 kunde ett bröst röra upp 

känslor i USA, vilket medförde ett efterspel som höll på i 10 år, vilket i sin tur leder 

tillbaka till domstolsbeslutet i Chicago1909 där staden fick rätt i domstol att skydda sina 

invånare från obscent och omoraliskt material. Det är inte lika enkelt att peka på något 

som detta i Sverige eftersom propositionen som riksdagen utgick ifrån 1910 när beslutet 

fattades, inte inkluderade förhållningssätt vad gällde innehåll som kunde tolkas som 

religiöst eller politiskt anstötligt. 

 

Eftersom det svenska systemet i stort sett är oförändrat sedan dess födelse handlar 

skillnaderna idag mer om de kulturella förändringar som inträffat under de drygt 100 år 

som Statens biografbyrå, och idag Statens medieråd, verkat. Genom att sätta händelsen 

med Janet Jackson i ett svenskt sammanhang, kan det sägas att den inte hade skapat ett 

liknande efterspel och med Bacillakutens låt ”Snoppen och snippan” som exempel blir 
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kontrasten mellan Sverige och USA än mer tydlig. Att det väcker känslor handlar säkert 

mer om hur mottagarna reagerar på ett individuellt plan. Utifrån ett samhällsperspektiv 

finns det inget förbehåll att barn behöver skyddas från en låt som den i Bacillakuten, 

eller exponeringen av ett bröst under en sekund. 

 

Delade meningar har även varit i fokus när det gäller åldersgränserna för de filmer som 

jag har lyft fram i uppsatsen. Divergent är den film som på bäst sätt visar hur processen 

kan se ut från början till slut. Däremot är det inte nödvändigtvis enkelt att förstå hur det 

fungerar. Det finns tre instanser inom Förvaltningsrätten som hanterar mål gällande 

åldersgränser på film. Förvaltningsrätten hanterar ärendet först och skulle någon av 

parterna inte vara nöjda efteråt är det möjligt att överklaga till Kammarrätten. I fallet 

med Divergent ändrade Kammarrätten åldersgränsen, vilket föranledde Statens 

medieråd att ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. Detta är 

inget som sker på rutin, utan det krävs att vissa krav möts för att det ska vara möjligt 

och i detta fall fanns det inget underlag för detta enligt Högsta förvaltningsdomstolen 

och beslutet från Kammarrätten fastställdes.  

 

Filmgranskning kan i många fall vara subjektiv, vilket gör det svårt att avgöra om 

filmen är olämplig eller skadlig. Det genomgående temat i Twilight-filmerna som 

romantiserar en våldtäktskultur hittar inte fram i varken svensk eller amerikansk 

filmgranskning. Det diskuterades i Sverige, men ansågs inte som skadligt. Olika 

filmgranskare och filmserier som sträcker sig över flera år kan också vara en faktor som 

bidrar till att ett mer indirekt filminnehåll inte fastnar i granskningen. Det är dessutom 

fyra olika regissörer inblandade i denna filmserie, vilka bidrar med sin kreativitet på 

olika sätt. Många olika delar medverkar till att innehåll som kan tolkas på olika sätt 

hamnar utanför granskningsprotokoll och i jämförelsen mellan de svenska och 

amerikanska systemen finns här snarare likheter än skillnader. I fallet med Twilight-

filmerna är det inte helt orimligt att anta att detta tematiska innehåll hör hemma i 

lämplighetskategorin och i så fall är det amerikanska alternativet att ge filmerna en PG-

13 rating ett väl avvägt val som överlät ansvaret till publiken eller föräldrarna. De tre 

filmer som fick 11-årsgräns i Sverige hade samma fördel eftersom publik och föräldrar 

fick göra bedömningen om filmerna var lämplig. De två filmerna som fick 15-årsgräns 

gav varken publik eller föräldrar den möjligheten utan här var det staten som tog 

beslutet. 



  

 

33 

 

Jag har skrivit om det flera gånger och det finns ett värde i att avsluta uppsatsen med 

tanken på att utvidga ledsagarregeln till att gälla även för 15-årsgränsen. Detta hade 

utvidgat föräldrars möjlighet att bestämma om en film är lämplig för just deras barn 

eftersom i slutändan är det just föräldrarna som känner dem bäst. Att införa denna 

förändring hade likställt den amerikanska R-ratingen med 15-årsgränsen och sannolikt 

sparat både tid och pengar genom att undvika rättsprocesser som kan sträcka sig över 

flera månader. En förändring av detta slag skulle inte innebära att staten avsäger sig sitt 

ansvar för filmgranskningen i stort eftersom åldersgränserna gäller utifrån att skydda 

barn i det offentliga rummet. Sverige har inte rådgivande åldersgränser som det 

amerikanska ratingssystemet. Har biobesökaren inte fyllt 11 år får hen inte se en film 

godkänd från 11 år, om det inte är i en vuxens sällskap. Film är bäst på bio, men det får 

inte bli på bekostnad av barns välmående. En kompromiss i ledsagarregeln skulle 

förhoppningsvis föra myndigheter och filmdistributörer närmare varandra och samtidigt 

låta publiken ta ansvar för vilka filmer de vill se. 
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Bilagor 

Bilaga A. E-post från Joan Graves CARA 

 

 

Tobias Sonestedt

Från: Graves, Joan <Joan_Graves@mpaa.org>
Skickat: den 30 april 2015 01:54
Till: tobias@sonestedt.se
Ämne: RE: Questions about CARA and the Rating board

Dear Mr. Sonestedt, 
 
As you probably gathered reading the material on our website “filmratings.com”, our rating decisions follow more 
guidelines than rules.  Our goal of our Board is to rate a  film the way the majority of American parents would rate 
it,  as it is primarily charged with giving information about the level of content in a film. 
 
That being said, I will try to give more detail  in answering your questions. 
 
Drug use :  the drug descriptor can include any references, use or dealing in such drugs as marijuana, cocaine, 
heroin, prescription drugs when deliberately misused for other purposes, Quaaludes, Ecstasy, etc.  Smoking is 
considered as a separate factor.  Alcohol abuse is considered as a separate factor too , although in a descriptor we 
might lump them together as “substance abuse” depending on the context.  
 
Nudity;  We try to use  modifiers to give parents more information – when nudity seems brief or momentary, we 
note that.  Usually full frontal nudity results in an R rating, but again there is no absolute rule.  “Sexually oriented “ is 
just that – people getting dressed or undressed or natives going about their daily life would be examples of “not 
sexually oriented” nudity.  Context figures in all decisions.  
 
We are never more than PG-13 for theme.  Graphic depictions or descriptions of theme can result in an R, 
however.    “Adult material” can be strong language, strong graphic or bloody violence, sexuality, drug use etc – 
whatever is presented at a level most parents would think required a restriction.  Our R rating allows  a parent to 
take a child, but requires the child to be accompanied by a guardian.  Descriptors alert parents to what elements rise 
to that rating level in the specific film so that they can make informed choices for their family.  
 
There are 10 to 13 raters on the Board – parents chosen from different backgrounds from different areas of the 
country.  Usually each film is screened by the entire Board.  Each member of the Board pays attention to all 
elements just as any parent would. 
 
The system is content based rather than age based.  The PG-13 was added in 1984 to provide a content alert 
between “parental guidance suggested” and “restricted”.  Three of our ratings (G , PG, PG-13) are advisories; two (R 
and NC-17 have restrictions attached.  Although our system is a voluntary one , not mandated or sanctioned by law, 
most theater owners support the system and enforce the restrictions.  
 
Regarding the appeal process – if a group or person objects to a rating for a particular film, there is not a formal 
process . ..they write, call or email to express opinions.   It is important to remember that not one of our ratings 
indicates a film is good or bad .  It merely indicates the level of content, not the value of the film.  
 
All of the material on the rating system can be found on the website.  Appeals Board Members and Rating Board 
Members are to be familiar with our Rules and Regulations as well as the brochure entitled THE MOVIE RATING 
SYSTEM. 
 
I hope this helps.  Please let me know if you have more questions. 
 
Sincerely, 
Joan Graves 
 
Chairman 
Classification and Rating Administration 
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Bilaga B. E-post från Johan Karlsson, Statens medieråd 

 

 

 

 

Tobias Sonestedt

Från: Johan Karlsson <Johan.Karlsson@statensmedierad.se>
Skickat: den 15 maj 2015 11:37
Till: tobias@sonestedt.se
Kopia: Registrator
Ämne: SV: SV: Fler granskningsprotokoll

Hej Tobias 
 
Jag ska, om inte fullt ut besvara, så i alla fall försöka kommentera dina frågor. 
 
När beslut om en åldersgräns fattas så tas hänsyn till alla inslag som bedöms kunna vara till skada för 
välbefinnandet. Dock är det enbart skadlighet, och inte vad som kan anses passande eller lämpligt, som vägs in. 
Skada för välbefinnandet innebär bl.a. sådant som kan medföra stark rädsla, oro eller förvirring. Det kan leda till att 
barnet får svårt att sova eller inte vågar göra sådant det brukar göra. Flera av exemplen i texten (som jag för övrigt 
inte köper rakt av) är sådant som kanske passar i lämplighetsfacket snarare än skadlighetsfacket utifrån vårt sätt att 
se det. 
 
Med det sagt så beror det alltid på i vilket sammanhang och på vilket sätt något skildras. En svartsjuk pojkvän kan ju 
framställas på olika sätt: komisk, tragisk, hotfull, skräckinjagande etc. På det sättet så har det som tas upp i artikeln 
vägts in i  bedömningen, liksom det gör i alla bedömningar. Jag har inte granskat alla Twilight-filmer, men minns att 
vi i efter Part 1 diskuterade de sexuella aktiviteterna mellan Bella och Edward och hur detta upplevs av en 11-åring. 
Om jag minns rätt är dessa skildringar ganska våldsamma och övergreppslika. Dock fanns ju andra inslag som 
bedömdes som ännu mer skadliga för välbefinnandet (t.ex. den blodiga och ångestfyllda förlossningsscenen) och det 
var dessa som lyftes fram i beslutsmotiveringen. 
 
Vänligen 
 
Johan 
 
 
 

Från: tobias@sonestedt.se [mailto:tobias@sonestedt.se]  

Skickat: den 9 maj 2015 01:08 
Till: Johan Karlsson 

Ämne: Re: SV: Fler granskningsprotokoll 

 

Hej Johan, 
(Bara om du har tid) 
 
Jag hittade detta blogginlägg på Psychology Today: 
https://www.psychologytoday.com/blog/psychologist-the-movies/201111/relationship-violence-in-
twilight 

Är detta något som diskuterats när Twilight-filmerna granskats? Fyra av fem filmer har ju fått 15-
årsgräns av antingen statens biografbyrå eller statens medieråd. 

Alternativt - skulle du formulera en beslutsmotivering  annorlunda i dag utifrån detta perspektiv? 
Om du så att säga köper inläggets argument. 

Med vänlig hälsning, 
Tobias 

  


