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SOU 199339

Till kulturminister Birgit Friggebo

Den 21 juni 1990 bemyndigade regeringen chefen för utbildnings-
departementet tillkalla råd U 199003 medatt uppgift samordnaett att
verksamhet skadliga rörligavåldsskildringar imot bilder. Samtidigt
fastställdes direktiv Dir. 199040 för rådet.
Som ledamöter tillkallades riksdagsledamoten Ulla Pettersson s,

ordförande, avdelningsdirektören på Brottsförebyggande Rådet Lars
Alexandersson, direktören på Arkivet för Ljud och Bild Sven
Allerstrand, direktören på Statens Biografbyrå Gunnel Arrbäck,
avdelningschefen på Filminstitutet Jan-Erik Billinger, kanslichefen
Barnmiljörådet Gunilla Bodin, leg. psykologen vid Stockholms läns
landstings psykiska barn- och ungdomsvård Inga Gustafsson, ord-
föranden för Riksförbundet Hem och Skola Christina Linderholm,

riksdagsledamotäven c, informationssekreteraren vid Statensnumera
Ungdomsråd Sara Bengtzon, direktören vid Socialstyrelsen Monika
Wikman skolrådet vid dåvarande Skolöverstyrelsensamt Lennart
Teveborg, generaldirektör för Statens Institut för Handikapp-numera
frågor i skolan.
Genom beslut den 31 1991 entledigades Bengtzon ochmars ersattes
kanslichefen vid Statens Ungdomsråd Erik Nilsson. Genomav beslut

den 9 juni 1992 entledigades Wikman och pressekreterarenersattes av
vid Socialstyrelsen Merike Palm.
Till sakkunniga rådeti förordnades departementssekreteraren i

utbildningsdepartementet, vid kulturdepartementet, Jensnumera
Cavallin och departementssekreteraren i Civildepartementet Kent
Ivarsson, kansliråd i departement.numera samma



SOU 199339

irådet fil.Genom beslut den maj 1991 förordnadesl expertersom
byrådirektören Karinlic. Cecilia Feilitzen och vid Kabelnämncenvon

Genom 25 1993 förordnadesStigbrand. beslut den januari iovrätts-
rådet.expertivid kulturdepartementet Lena Hjelmtorp somassessom

förordnades departementssekreterarenGenom beslut den 1 juli 1990
rådet ihuvudsekreterare i och stf. direktörenRichard Lagercrantz som

Olle Palmborg sekreterarekabel- och närradionämndema som
Rådet Våldsskildringsrådet.har antagit namnet

ingåttrådets uppdrag har bl.a. det lämpligtI överväga är attatt om
åldersgränserna 18-förändra gällande eller införade att Lex. ennya,nu

härmedårsgräns. Rådet fullgjort del sitt uppdrag och berhar denna av
få överlämna resultatet.att

Stockholm maj 1993i

Ulla Pettersson

ArrbäckAlexandersson Allerstrand Gunnellars Sven

Bodin GustafssonBillinger GunillaJan-Erik Inga

PalmChristina Linderholm Nilsson MerikeErik

TeveborgLennart

Richard Lagercrantz

Olle Palmborg



SOU 199339

Innehåll

Sammanfattning .7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Författningsförslag .9. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .l Gällande rätt 21m.m. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Censur- åldersregleroch i andra länder 27. .. . . . . . . . . . . . . . .3 Barns och ungdomars användning bildmediema 33av .. . . . . . . .4 Bildvåldets effekter 37. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .5 Har medievåldet blivit värre 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Försöksverksanthet med l8-årsgräns 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Åldersregler7 och opinionen 49. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .8 Sammanställning rådets utgångspunkter 53av . . . . . . . . . . . . . . .överväganden9 och förslag 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .10 Upprättade lagförslag 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ll Specialmotivering .65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reservation ledamoten Gunilla Bodin 75av . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Särskilda yttranden
1 Av ledamöterna Christina Linderholm och Ulla Pettersson .79. . .2 Av ledamöterna Sven Allerstrand, Gunnel Arrbäck, Jan-Erik
Billinger och Erik Nilsson 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilagor
Bilaga l Våldsskildringsrådets direktiv 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 2 Skrivelse från Nordiska Ministerrådet .91m m . . . . . . . .Bilaga 3 Om påverkan medievåldet, Cecilia Feilitzen 97av von . . . .Bilaga 4 Våldsskildringsrådets tidigare skrifter 109. . . . . . . . . . . .





SOU 199339

Sammanfattning

Våldsskildringsrådet har bl.a. haft i uppdrag bilaga 1 övervägaatt
det lämpligt förändra åldersgränsernade gällande förär attom nu

offentlig visning film lS-årsgräns.eller införaatt t.ex.av nya, en
Rådet har haft i uppdrag beakta tidigare, de nordiskaäven att ett av
censurcheferna, framlagt bilagaförslag 2 nordisk harmoni-om en
sering åldersgränserna.av
Betänkandet inleds ålders-med redogörelse för de ochen censur-

regler gäller området. Reglerna därefter in i nordisktsätts ettsom
någraperspektiv och utblickar andra länder.görs även mot

I det tredje och fjärde avsnittet, rådetsgrunden förär över-som
väganden och förslag, berättas vad forskningen för närvarandeom

barn och ungdomars mediebeteende och effekternavet om om av
medievåldet.

I avsnitt fem redovisas några vanliga våldetuppfattningar hurom
i de rörliga medierna utvecklats.

I avsnitt redogörs för försöksverksamhet Statenssex en som
biografbyrå Våldsskildringsrådetsgenomfört på uppdrag med 18-en
årsgräns.
I avsnitt sju redogörs för hur åldersgränsernade nuvarande

fungerat och hur olika eventuell IS-årsgräns.grupper ser en
I avsnitt åtta sammanfattas de utgångspunkterna.nämnda Rådets

förslagöverväganden och läggs fram i det nionde avsnittet.
Rådet förordar de åldersgränsernanuvarande för filmvisningatt

biografer får finnas kvar oförändrade och ytterligare vidgränsatt en
18 år införs. Rådet föreslår samtidigt bort.att tasvuxencensuren
Biografbyrån skall inte längre kunna filmerklippa i eller totalför-
bjuda dem. Den obligatoriska förhandsgranskningen Biografbyrån
bör dock finnas kvar för de filmer och videogram skall visassom
offentligt för dem under 18 år. Om film inteär lämnas in försom en
granskning skall den automatiskt få l8-årsgräns. förordadeDeten

detsamma i Danmark,är med den skillnaden densystemet attsom
högsta åldersgränsen där 16 år.är



Sammanfattning SOU 199339

De nuvarande möjligheterna ingripa i efterhand filmeratt mot som
överskrider de yttrandefrihetsrättsliga bör rådetsenligtgränserna
mening oförändrade.vara

Rådets har valt föreslåinte åldersgränsenden årvid 18att om nya
skall tvingande eller rekommenderad. Rådet diskuterar enbartvara
för- och nackdelar följer tvådessa alternativ.som av
Ledamoten Gunilla Bodin sig. Hon förordar dagensattreserverar

regler åldersgränseroch behålls oförändrade.om censur
Ledamöterna Christina Linderholm och Ulla Pettersson deklarerar

i särskilt yttrande de tvingande åldersgränserett att ärattanser en
förutsättning för avskaffande.vuxencensurens

Ledamöterna Sven Allerstrand, Gunnel Arrbäck, Jan-Erik
Billinger och Erik Nilsson förordar i särskilt yttrande denett att
obligatoriska förhandsgranskningen i fortsättningen bör omfattaäven
samtliga filmer och videogram skall visas offentligt. förordarDesom
också uppmjukning IS-årsgränsen,nuvarande med innebörden attav
barn och ungdomar fyllt årll inte skall hindras tillträde tillsom en
sådan film den uttryckligen avrådasskall för dematt ärmen som

år.under l5 Dessutom förordar de l8-årsgränsen skallatt vara re-
kommenderad, med innebörd ungdomar fyllt 15 år inte skallatt som
hindras tillträde filmen uttryckligen avråds för dem ärattmen som
under 18 år.

Rådet har tidigare publicerat översikt de ålders-ochen av censur-
regler finns i de nordiska länderna i antal andra ländersamt ettsom
Kontroll, granskning och film, Våldsskildringsrådetscensur av
skriftserie 6. Många hänvisningar i tillbetänkandet dettagörsnr
arbete. Rapporten benämns kartläggningen. En förteckning över
rådets skrifter lämnas bilagai

,Rådet har fortlöpande berättat sitt arbete i informationsbladetom
Flödet. framgårDär bl.a. rådet under sitt drygt tvååriga arbeteatt
byggt kontaktnät föräldrar,med lärare och andraettupp vuxna som

sig i frågorna. Många hänvisningar också tillengagerat dessagörs
kontakter.
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Författningsförslag

artonårsgränsvidFörslag tvingande

l tillFörslag
Lag ändring i yttrandefrihetsgrundlagenom

yttrandefri-Härigenom föreskrivs 3 § och kap. 5 §kap. 11 7att
hetsgrundlagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen
3 kap.

§ll

Utan hinder denna grund-denna grund- Utan hinderav av
lag gäller idet föreskrivs föreskrivsi lag gäller detsom som
lag för det fall någon någon i för-i för- lag för det fallatt att
värvssyfte den ungdomtill under barn ellervärvssyfte tillärsom
femton år ingåendelämnar filmer med lämnar filmer medut ut
ingående skildringar skildringar verklighetstrogenverklig-av av
hetstrogen karaktär återger återger våld ellerkaraktärsom som
våld eller hot våld våldhot människor ellermän-mot motom om
niskor eller djur. djur.

7 kap.
5§

Genom fårlag föreskrivas får föreskrivasGenom lag omom
särskild tillsyn yttrande- yttrande-särskild tillsynöver överatt att
friheten i filmer inte missbrukas friheten i filmer inte missbrukas

våldsskildring och våldsskildring ocholaga olagagenom genom
filmer med våld våldeller filmer med elleröver överatt att att att

hot våld inte i förvärvssyfte våld förvärvssyftehot inte i iomom
densprids under ungdom.till barn ellersprids tillärsom

femton Därvid får fårår. föreskri- Därvid föreskrivas be-om
befogenhet för fogenhettill- för tillsynsmyndig-vas om en en

synsmyndighet tillfälligt tillfälligthet handatt ta ettatt ta om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

hand exemplar film exemplar film kanettom av en av en som
kan innehålla fram- innehålla framställningantassom antasen en

ställning innefattar olaga innefattar våldsskild-olagasom som
våldsskildring. ring.

Denna lag träder i kraft den
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2 Förslag till

Lag ändring i brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs 16 kap. 10 b och l0 §§ brottsbalkenatt c
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen
16 kap.
10 b §

Den stillbildi eller i film, videogram, televisions-ett ettsom en
eller andra rörliga bilder våld tvångskildrar sexuellt ellerprogram

med uppsåt bilden sådaneller bilderna sprids eller sprideratt som en
skildring, döms, inte gärningen med till omständigheternahänsynom

försvarlig, våldsskildringför olaga högsttill böter eller fängelse iär
två år. Detsamma gäller den närgångeti rörliga bilder eller ut-som
draget våldskildrar uppsåtmänniskor eller djur medgrovt mot att
bilderna sprids eller sprider sådan skildring.som en
Sprider någon oaktsamhet skildring i första stycketav en som avses

och sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller eljest i förvärvs-
syfte, såsomdöms förstai stycket sägs.
Första och andra styckena gäl- Första och andra styckena gäl-

ler inte filmer eller videogram ler inte filmer videogrameller
biografbyrå har god- biografbyrå har god-statens statenssom som

känt för visning. De gäller inte känt för visning någonför
heller upptagning rörliga åldersgrupp barn elleren av av ung-
bilder innehållmed dom under år. gällerDeartonsamma som

film eller videogram inte heller upptagning rör-etten som en av
godkäntshar biografbyrån. innehållliga bilder medav samma

Vidare gäller första och andra sådan film eller video-som en
styckena inte offentliga förevis- Vidare gäller första ochgram.
ningar filmer eller video- andra styckena inte offentligaav

förevisningar filmer ellergram. av
videogram.

Har upptagning rörliga l-lar rörligaupptagningen av en av
bilder försetts med intyg bilder försetts med intygett ettom om

film eller videogram film eller video-gramatt ett att etten en
innehållmed har innehållgod- med har god-samma samma

känts biografbyrå, känts biografbyrå förstatens statensav av
skall inte dömas till enligt någon åldersgrupp barn elleransvar av
första eller andra stycket för ungdom under år, skall intearton
spridning upptagningen. Detta dömas till enligt förstaav ansvar
gäller dock inte intyget eller andra för spridningstycketom var
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

oriktigt och den har spritt upptagiingen. gällerDettasom av
upptagningen har insett eller dock inte intyget oriktigton var
bort inse detta. och den har spritt upptag-som

ningen har insett eller bort inse
detta.

10c§

Den uppsåtligen someller Den uppsåtligen ellersom av av
oaktsamhet i yrkesmässig oaktszmhet i yrkesmässiggrov grov

verksamhet eller i för- verksamhet eller i för-annars annars
värvssyfte till den under värvssyfte till den underär ärsom som
femton år lämnar film, femton år film,ut ämnarett ut etten en
videogram eller videogram elleren annan upp- en annan
tagning rörliga bilder med upptagning rörliga bilder medav av
ingående skildringar ingåendeverklig- slildringar verklig-av av
hetstrogen karaktär återger återgerhetstrogen taraktärsom som
våld eller hot våld våld våldeller lDtmän- män-motom motom
niskor eller djur döms för otill- niskor eller djur döms för otill-
låten utlämning film låteneller utlänning film ellerav av
videogram till böter eller fängel- lill böter ellervideogram fängel-

i högst månader. månader.i högst Det-se sex se sex
den tillgäller någonsamma som

årfyllt intejemronsom men
år lännar film,arton ut etten

ellervideogram upptag-en annan
bilderrörliga medning in-av

skidringargående verklig-av
Iaraktär återgerhetstrogen som
eller hot våldvåldgrovt motom

djur.ellermänniskor
Första stycket gäller inte filmer eller vicbogram statenssom

biografbyrå har godkänt för visning för någon åldersgrupp barnav
under år.femton Det gäller inte heller rörligamptagningen av
bilder med innehåll film eller harvideogramsamma etsom en som
godkänts biografbyrån. Vidare gäller första offentligaintetycketav
förevisningar filmer eller videogram.av
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Nuvarande Föreslagen lydelselydelse

filmHar utlämnande av en
videogram det slageller ett av

andrai första stycketsägssom
fyllttill denskettmeningen som
gäl-år år,femton inte artonmen

ler filmeninte första stycket om
videogrammet godkäntseller har

Statens biograjbyrå för vis-av
ungdom fylltning för fem-som

år.ton
Har upptagning rörliga Har rörligaupptagningen av en av

bilder försetts med intyg bilder försetts intygmedett ettom om
ñlm eller videogram film eller videogramatt ett att etten en

med innehåll har innehållgod- med har god-samma samma
känts biografbyrå för biografbyrå förkäntsstatens statensav av

någon åldersgruppvisning för för någon åldersgruppvisningav av
barn under femton år, år vadskall inte barn under femton eller ,dömas till enligt första gäller andraförsta stycketansvar me-
stycket. Vad har ungdom fylltningen, försagtssom nu som

år,gäller dock inte intyget tillfemton skall inte dömasom var
oriktigt och den har lämnat enligt första stycket. Vadsom ansvar

upptagningen har insett eller har gäller dock inteut sagtssom nu
bort inse detta. intyget oriktigt och denom var

har lämnat upptagningenutsom
har insett eller bort inse detta.

träderiDenna lag kraft den
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3 Förslag till
Lag ändring i 1990886lagen granskning ochom om
kontroll filmer och videogramav

Härigenom föreskrivs 7 19 §§och lagen 1990886att om
granskning och kontroll filmer och videogram skall ha följandeav
lydelse.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse
1§

Framställningen i film eller Framställningen i film elleren en
videogram skall videogram skallett ettvara gran- vara gran-

skad och godkänd skad och godkänd Statensstatensav av
biografbyrå, innan fården visas biografbyrå, fårinnan den visas
vid allmän sammankomst eller vid allmän sammankomst eller
offentlig tillställning. offentlig barntillställning för

eller ungdom under år.arton
Ansökan godkännandeom

skall ellervisning föravse en
flera äldergrupper barn ellerav
ungdom. biografbyrånKan inte
godkänna någonvisning för av
de åldersgrupper ansökansom

skall ansökan avslås.avser,
biografbyrånHar avslagit en

begäran film ellervisaatt en
videogram, får filmen ellerett

videogrammet barninte visas fär
eller ungdom under vidårarton
allmän sammankomst eller
offentlig tillställning. Detsamma
gäller film eller videogram som
inte inlämnats biografbyråntill

godkännande.för granskning och

4§

Framställningen i film eller Framställningen i film elleren en
videogram eller del därav videogram får inteett godkännasetten

får inte godkännas för visning, för visning barn ellerför ung-
händelserna skildras så- dom under år, händel-om arton om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

dant sådantoch isätt skildras sådant och isättsamman- serna
hang framställningen kan sådant sammanhang framställ-att attver-
ka förråande. ningen kan vålla barn eller ung-

dom under år psykiskarton
skada.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas framställningen inne-om
håller närgångna eller utdragna skildringar våld män-grovt motav
niskor eller djur, skildrar sexuellt våld tvångeller eller skildrar barn
i pornografiska sammanhang.

Om biografbyrån avslagithar
begäran visa viss film elleratten
videogramvisst någon underför
år och framställningenarton

innehåller sådana skildringar som
andrai stycket, skall denavses

begärt granskningen särskiltsom
underrättas detta.om

6§

Vid allmän sammankomst Vid allmän sammankomst eller
eller offentlig tillställning där offentlig tillställning där visning
visning framställning i granskad godkändochav en av en
film eller videogram förekom- framställning i film eller video-

får tillträde inte medges förekommer får tillträdemer gram
någon inte har uppnått den inte medges någon inte harsom som
lägsta ålder biografbyrån uppnått den lägsta åldersom som
bestämt enligt 5 inte något biografbyrån bestämt enligt 5om

följer andra stycket. inte någotannat följerav om annat av
tredje stycket.
Om framställningen inte har

godkänts biografbyrån får till-av
träde endast medges den harsom
fyllt år.arton

Barn inte fyllt sju år och i sällskap medärsom som en person som
fyllt år får medges tillträde till visning framställningarton somav en

tillåten för frånbarn år.är sju Barn fyllt årsju inte elva årsom men
och i sällskap medär fyllt år får medgessom artonen person som
tillträde till visning framställning tillåten för barn frånärav en som

år.elva
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen
7§

Filmer eller videogram har lämnats in för skallgranskningsom
återlämnas till den har begärt granskningen.som

Om god-framställning haren
delviskänts skall biografbyrân

spela de delar inte harav som
godkänts bevara dessaoch av-
spelningar. Om framställningen

film får dock biografbyrånär en
stället klippa bevarai deochav

delar godkänts.inte harsom

l9§

Till böter fängelseeller fängelse i Till böter eller i
månaderhögst döms den högst månader dencñmssex som somsex

uppsåtligen uppsåtligeneller oaktsamhet eller oaktsamhetav av
vid allmän bryter villkor enligtsammankomst mot

eller offentlig tillställning 3som
medgivande ålders-inte omfattas bryter 62 lmot omav

enligt visning,3 framställning för tillträde tillvisar gränseren
film videogrameller § till-i 3. bryter 8mot omsom om-

fattas granskningsplikt ståndskort,av men
godkänts fullgörainte har för underlåter sinvisning, att

bryter villkor enligt skyldighet enligt 17mot
3
3. bryter 6 § ålders-mot om

för tillträde till visning,gränser
bryter4. 8 § till-mot om

ståndskort,
underlåter fullgöra sinatt

skyldighet enligt 17

Denna lag träder i kraft den
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artonårsgränsFörslag vid rekommenderad

Förslag till

ändringLag i lagen 1990886 granskning ochom om
filmerkontroll videogramochav

Härigenom föreskrivs och7 19 §§ lagen 1990886att om
granskning och kontroll filmer och videogram skall ha följandeav
lydelse.

1§

Framställningen film vidi eller Den allmänen som samman-
videogram skall eller fientligkomst tillställningett vara gran-

skad och godkänd vill film eller video-visastatens ettav en
biografbyrå, innan den får visas den underför är artongram som
vid allmän sammankomst eller år, skall inlämna filmen eller
offentlig tillställning. videogrammet till Statens bio-

grafbyrå för granskning och
godkännande.

godkännandeAnsökan om
skall ellervisning föravse en

åldergrupperflera barn ellerav
ungdom. biografbyrånKan inte
godkänna någonvisning för av
de åldersgrupper ansökansom

skall avslås.ansökanavser,
Godkännande skall innebära att

filmen eller videogrammet tillåts
visas för alla eller denför som
fyllt år, elvasju år eller femton
ar.
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

Har biografbyrån avslagit en
begäran visa film elleratt en

videogram, får filmen ellerett
videogrammet vid allmäninte

ellersammankomst offentlig till-
ställning barn undervisas för

Vidfemton år visningen av en.sådan film eller sådant video-
skall ungdom fylltgram som

femton år inte årartonmen
avrådas från filmen. Det-att se

gäller film eller video-samma
inlämnats tillintegram som

biografbyrån för granskning och
godkännande.

4§

Framställningen i film eller Framställningen i film elleren en
videogram eller del därav videogram får inte godkännasett etten

får inte godkännas för visning, för visning, händelsernaom
händelserna skildras på skildras på sådant och isättom

sådant sådantoch i sådantsätt sammanhang att
sammanhang framställningen framställningen kan vålla barnatt
kan verka förråande. eller ungdom under årarton

skada.psykisk
Vid bedömningen skall särskilt beaktas framställningenom

innehåller närgångna eller utdragna skildringar våldgrovt motav
människor eller djur, skildrar våldsexuellt tvångeller eller skildrar
barn i pornograñska sammanhang.

biografbyrånOm avslagithar
begäran visa film ellervissatten
videogramgförvisst någon under
år framställningenocharton

innehåller sådana skildringar som
andrai stycket, skall denavses

begärt granskningen särskiltsom
underrättas detta.om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Vid allmän sammankomst Vid allmän sammankomst eller
eller offentlig tillställning där offentlig tillställning där visning
visning framställning i granskad godkändochav en av en
film eller videogram förekom- framställning i film eller video-

får tillträde inte medges förekommer får tillträdemer gram
någon inte har uppnått den inte medges någon inte harsom som

ålderlägsta biografbyrån uppnått den lägsta åldersom som
bestämt enligt 5 inte något biografbyrån bestämt enligt 5om

följer andra stycket. någotinte följerannat av annatom av
tredje stycket.
Om framställningen inte har

godkänts hiografbyrån fårav
tillträde inte medges någon som

fylltinte har femton år. Ungdom
har fyllt femton intesom men
år skall dessutom avrådasarton

från filmen eller video-att se
grammet.

Barn inte fyllt sju år och i sällskap medärsom som en person som
fyllt år får medges tillträde till visningarton framställningav en som

tillåten för barn frånär år.sju Barn fyllt årsju årinte elvasom men
och i sällskapär med fyllt år får medgessom en artonperson som
tillträde till visning framställning tillåten för frånär barnav en som
elva år.

7§

Filmer eller videogram Filmer eller videogramsom som
har lämnats in för granskning har lämnats in för granskning

återlämnasskall till den har skallåterlämnas till den harsom som
begärt granskningen. begärt granskningen.

Om framställning haren
godkänts delvis skall biograf-
byrån spela de delar inteav som

godkäntshar och. bevara dessa
avspelningar. Om framställning-

film får dock bio-ären en
grafbyrân ställeti klippa ochav
bevara de delar inte harsom
godkänts.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l9§

Till böter eller fängelse i Till böter eller fängelse i
månaderhögst döms den månaderhögst döms densex som sex som

uppsåtligen eller uppsåtligenoaktsamhet oaktsamhetellerav av
vid allmän sammankomst bryter villkor enligtmot

eller offentlig tillställning 3som
medgivandeinte omfattas av en-

ligt 3 framställningvisar ien
film eller videogram som om-
fattas granskningspliktav men

godkäntsinte har för visning,
2. bryter villkor enligt 6 ålders-bryter §mot mot om

3 för tillträde till visning,gränser
3. bryter 6 § underlåter utfärdamot attom re-

åldersgränser för tillträde kommendationer andratill enligt §6
visning, stycket,
4. bryter 8 § till- 4. bryter 8 § till-mot motom om

ståndskort, ståndskort,
underlåter fullgöra underlåtersin fullgöra sinatt att

skyldighet enligt 17 skyldighet enligt 17

Denna lag träder krafti den
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1 Gällande rätt m.m.

Ålders- och censurreglema

Yttrandefrihetsgrundlagen, trädde i kraft den januari1 1992,som
fastslår alla svenska medborgare har offentligen frittatt rätt att ut-
trycka sina tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna vilka upp-
gifter helst i de rörliga bildmedierna.som
En kärnpunkt i lagen förbudet förhandsgranskningär mot -

Endast undantag har medgetts förhandsgranskningettcensur. av
filmer eller videogram avsedda visas offentligt.är attsom
Reglerna ñlmcensuren finns i lagen 1990886 granskningom om

och kontroll filmer och videogram. stårDär det framställ-av att
ningen i film eller videogram skall granskad och godkändetten vara

Statens biografbyrå filmcensuren innan fården visas vid allmänav
sammankomst eller offentlig tillställning.

får;Biografbyrån enligt lagen, inte godkänna film för visningen
händelserna i filmen skildras sådant och sådantisättom samman-

hang framställningen kan verka förråande. Vid den bedömningenatt
skall särskilt beaktas framställningen innehåller närgångna ellerom
utdragna skildringar våld människor eller djur, skildrargrovt motav

våldsexuellt eller tvång eller skildrar barn i pornograñska samman-
hang.
När det gäller åldersgränserna framställningen i filmattanges en

eller videogram inte får godkännas för visningett för barn under
år,sju under elva år eller under femton år, den vållakan barn iom

den aktuella åldersgruppen psykisk skada.
Har fåttfilm någon dessa åldersgränser får barn underen av ett

den angivna åldern inte komma in den offentliga föreställningen.
Dock får barn inte fyllt årsju och i sällskap medärsom som en

fyllt år medges tillträde till visning fram-person artonsom av en
ställning tillåten för frånbarn år.är sju Dessutom får barnsom som
fyllt sju år inte elva år och i sällskap medärmen som en person som
fyllt år medges tillträde till visningarton framställning ärav en som
tillåten för barn från år.elva
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De de s.k. ledsagarreglerna.ärsenare

Otillåten utlämning

Ännu inskränkning de grundläggande rättigheterna ien av anges
yttrandefrihetsgrundlagen. fårDet i föreskrivaslag regler för otill-
låten utlämning film till år.den under 15ärav som

sådanEn finnsbestämmelse i 16 kap 10 § brottsbalken. Den ic som
yrkesmässig verksamhet eller i förvärvssyfte, till den ärannars som

år,under femton lämnar film, videogram ellerut etten annanen
ingåendeupptagning rörliga bilder med skildringar verklighets-av av

karaktär återger våld eller våldhot människortrogen motsom om
eller djur för otillåtenkan dömas utlämning film eller videogramav
till böter eller fängelse i högst månader.sex

återspeglingBestämmelsen den filmiska vidär vuxengränsenen av
år15 biograf. Om 18-årsgräns ocksåinförs kan ändringen en av

denna bestämmelse bli aktuell. alltså såVilket i fall kräver grund-
lagsändring.

förReglerna TV-sändningar

Det finns inga åldersregleroch för övriga visningar rör-censur- av
liga bilder. Den lagstiftning finns i radiolagen 1966755,som -
lagen 19912027 kabelsändningar till allmänheten och lagenom
19921356 satellitsändningar televisionsprogram till allmän-om av
heten har dock likartade syften, fast metoderna förverkliga dematt-

annorlunda.är
Bestämmelserna i radiolagen tillämpliga programverksam-är

deprogramföretagheten för erhållit tillstånd sända radio-attsom
bl.a. Sveriges Television AB kanal l och 2TV ochprogram,

Nordisk Television AB TV 4. I lagen programverksam-attanges
heten skall präglas principen den enskilda människans frihetav om
och värdighet. Vidare föreskrivs det i särskilt avtal medatt ett staten
kan in vissa särskilt angivna skyldigheter för programföretaget.tas
Detta har också gjorts.
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I avtalen med har programföretagen förbundit sig hän-staten att ta
till televisionens särskilda genomslagskraft det gällernärsyn pro-

och utformning tidenämnen för sändning dem.grammens samt av
Innebörden detta de ansvariga förär sändningarna förbunditattav

sig iaktta varsamhet med innehåller våldsinslagatt t.ex.program som
eller sexuella framställningar.
Radionämnden har i sin praxis hittills tagit hänsyn tillstor om

sådana sänds före eller efter kl 21.00 och förvarningprogram om om
skrämmande påträngandeeller förekommit.scener
I kabellagen regleras förhållandena i s.k. trådsänd TV kabel-TV.

Reglerna gäller endast svenska sändningar, s.k. egensändningar, och
endast kabelnätet har vissnär storlek.
I fråga våld och gäller följande. På talan justitiekanslernom sex av

kan domstol efter juryprövning meddela sändningsförbud för tiden
högst år det i sändningarna vidett upprepade tillfällen före-av om

kommit skildringar sexuellt eller våld, pornografiannatav grovt
eller utbudet varit ensidigt inriktat på våldsskildringar.om
När det gäller innehållet i satellitsändningar från landannat som-

skickas i kabel-TV finns inga särskilda regler innehålletut iom-
sådana sändningar.
Satellit-TV-lagen gäller för satellitsändningar från ett program-

företag har hemvist här i landet i vissa andra fall. Lagensom samt
innehåller bestämmelser bl. programföretagen vid sändning-atta. om

skall hänsyn till televisionens särskildata genomslagskraftarna och
dess Vidarebetydelse för den fria åsiktsbildningen. finns särskilda
bestämmelser mängden europeiskt och svensktom program av ur-

reklam.samtsprung om
Satellit-TV-lagen har i påännu avvaktan EES-avtalet iträtt- -

kraft.

Vissa bestämmelsergemensamma

När det gäller överträdelser de s.k. yttrandefrihetsrättsliga grän-av
reglerna för bilderär medium desamma.serna oavsett- -

I 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen de gärningar skallanges som
tryckfrihetsbrott, de begås tryckt skrift ochanges som om ärgenom

straffbara enligt lag. Därvid barnpornografibrottbl.a. ochanges
våldsskildring.olaga Med det sistnämnda någon i bild skild-attavses
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våld tvångsexuellt eller uppsåtmed bilden sprids, inteattrar om
gärningen med hänsyn till omständigheterna försvarlig.är
I 5 kap §l yttrandefrihetsgrundlagen de nämnda tryck-attanges

frihetsbrotten skall yttrandefrihetsbrott begåsde i ettanses som om
radioprogram, film eller ljudupptagning och straffbara enligtären en
lag. Under förutsättning skall yttrandefrihetsbrottsamma som anses

sådan olaga våldsskildring varigenom någonäven rörligagenom
närgångetbilder eller utdraget skildrar våld människorgrovt mot

eller djur med uppsåt framställningen sprids, inte gärningenatt om
med hänsyn till omständigheterna försvarlig.är

våldsskildringBrottet olaga återfinns i 16 lO §kap. b brottsbalken.
Där stadgas den i stillbild eller i film, videogram,att ett ettsom en
televisionsprogram eller andra rörliga bilder våldskildrar sexuellt
eller tvång uppsåtmed bilden eller bilderna sprids eller spri-att som

sådander skildring, döms, inte gärningen hänsyn tillmeden om
omständigheterna försvarlig, våldsskildringför olaga till böterär
eller fängelse två år.i högst Detsamma gäller den i rörliga bildersom
närgånget eller utdraget skildrar våld människor eller djurgrovt mot
med uppsåt bilderna spådansprids eller sprider skildring.att som en
Barnpornografibrottet 16i kap. 10 Straffet där böteräranges a

eller fängelse i högst månader. Riksdagen fattathar nyligensex
beslut höjning maximistraffet till 2 års fängelseom en av prop.-
92931141, 9293JuUl6,bet. 220.rskr.
Såväl våldsskildringolaga barnpornografibrott kan, enligtsom

lagtexten, i vissa fall försvarlig med hänsyn till omständig-vara
heterna. Med det dokumentära eller skild-konstnärligatavses ex
ringar.
Eftersom det handlar yttrandefrihetsbrott det Justitiekanslernärom

JK beslutar förundersökning åtal.och Rättegången skall skesom om
i yttrandefrihetsrättslig ordning dvs. med särskild jury etc.-
Om Statens Biografbyrå godkänt film för offentlig visning kanen

JK dock inte inskrida och väcka åtal. Detsamma gällersenare om
Biografbyrån godkänt videofilm frivilligvid granskning.en en

Internationella överenskommelser

Tidigare fanns det inte så behov via internationella över-stort attav
enskommelser reglera bildflödet När ochöver gränserna. censur-
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åldersreglerna infördes visades rörliga bilder påpraktiskt barataget
biografer. I och med videogrammens utbredning kom lagstiftningen

spridningsförbud otillåtenoch utlämning. När satellitkanalernaom
började fram och allt övrigt bildflödeväxa över gränserna upp-- -
kom emellertid behovet internationella överenskommelser.av
År 1989 lade Europarådet fram konvention gränsöver-en om

skxidande television. Där finns det del regleren om programmens
utformning och innehåll. Det fårprograminslag intet.ex. attanges

sedlighetssårande innehållaeller pornografi påeller otill-vara ett
börligt skildra våld. Vissasätt bestämmelser handlar inslagom som
kan skada barns eller ungdomars fysiska, mentala eller moraliska
utveckling. Sådana inslag får inte sändas under den dåtid barn brukar
titta mycket TV.
EGs ministerråd har antagit direktivet gränsöverskridandeom

television 89552EEG. Reglerna programinnehåll ungefärårom
desamma i konventionen. I direktivet står alla medlemslän-som att
derna skall vidta lämpliga åtgärder för säkerställa TV-sänd-att att

frånningar det landet inte inkluderar allvarligtegna program som
kan skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos
minderåriga, särskilt innehåller pornografi ellerprogram som
meningslöst våld. Svensk lagstiftning ansluter till detta EG-direktiv.
Tillämpningen EG-direktivet kommer vid tvister avgörasav att av

EG-domstolen.





SOU 199339

2 Censur- åldersregleroch
i andra länder

Regler till skydd

Praktiskt alla länder införde, i likhet Sverige,taget med tidigt olika
kontroller och begränsningartyper för offentlig visning film.av av

Skälet det den rörliga bilden ansågs ha speciell för-var samma en
måga påverka sin publik.att
De flesta länder införde såväl åldersgränser för ungdomar som

möjligheter offentligt visade filmer föratt censurera vuxna.

Möjligheten totalförbjudaatt

I samtliga nordiska länder, i Danmark, kan i dag filmutom stoppasen
vid offentlig visning. Kriterierna föravi censuren totalförbud liteär

olika, länderna har det det sällanmen dengemensamt att ärnumera
här möjligheten utnyttjas.

Antalet totalförbjudna filmer år 1991

Biografñlm Videofilm

Danmark - -
Finland 1 3
Island 5-
Norge 4 5
Sverige 2 -

De filmer förbjöds i Finland hårdpomografiska.alla Påsom var
Island förbjöds inte enda biografñlm, däremot fem video-en men
filmer. De alla våldsñlmer. Reglerna Island föreskrivervar att en
pomograñsk film bara kan domstol. Norgestoppas det landav var
där flest filmer förbjöds. Det främst våldsskildringarvar grova cen-
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inskred Endast film videoñlm stoppades förmot. attsuren en en- -
ansågsden innehålla otillåten pornografisk skildring.en

När det slutligen gäller Sverige kan båda förbjudnadenämnas att
filmerna skulle tillåtitsha det hade funnits 18-årsgräns i landetom en
se forts.

påtagligaDet alltså det mycket få filmerär ärmest att numera som
Sett några år avtecknar sig dessutom utvecklingöverstoppas. se en

allt färre förbud.mot
Samma utveckling mångadet i andra länder vilketi Europa,är

bl.a. framgår kartläggningen Våldsskildringsrådets skriftserieav
bilaga6 4.nr se,

Klipp i filmer

När det gäller de nordiska censurmyndigheternas klipp-politik före-
faller det vanligaste myndigheterna försöker undvika kon-attvara en
frontationslinje med branschen. De så långt möjligtsiganstränger att
ofta i dialog åstadkommamed lämplig avvägning.motparten en- -
Censurmyndigheterna i Norge och heltFinland har nästant.ex.

upphört själva fårklippa filmer. Det ställeti distributören göra.att
På Island har inte den möjligheten.censuren ens
Av följande sammanställning framgår i olikavilken utsträckning de

ländernas censurmyndigheter klippt ñlmer.i

Antalet klippta filmer år 1991

Biograffilmer Videofilmer

Finland 10 7
Norge 8 7
Island - -
Sverige 15 36
Danmark 3 -

Klippen inte förbara filmerna till detgörs att anpassa som anses
lagligt. Många klipp kanske flertalet- för filmemagörs att anpassa-
till åldersgränser.vissa
Vid jämförelse mellan de måstenordiska länderna de olikaen

åldersgränser gäller hållas i minnet se forts.som
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uppgifterdras dessaväsentligaste slutsatsen kanDen äravsom
litefrån i Sverige mycketemellertid det klipps bortsettatt --
alltOckså utveckling tidenhär kan dessutom över motnumera. en

färre ingrepp konstateras.

Åldersregler
området detgäller nordiska reglernaNär det samordning de ärav

åldersgränsernakanske framför allt avsetts.som
åldersgränser de nordiskaI följande sammanställning visas de
visad film.länderna för har för offentligtnärvarande

Nordiska åldersgränser biograferför

Ålder Sv. Isl.Dan. Fin. Nor.
5 x
6 x
7 x x
8 x
9
10 x x x
ll x
12 x xx
13
14 x x
15 x x
16 x x x
17
18

Nästan åldersgränseralla 5-18mellan finns representerade. De
Åtminstoneenda saknas 13 och l7. IS-årsgränsen har tidi-ärsom

diskuterats i Sverige. Det då ungdomar börjar högstadiet.ärgare
Dåvarande skolöverstyrelsen föreslog åldersgränsernasin tid att
borde anknyta till skolstadier.
De nordiska ländernas åldersregler står så långt fråndock inte

varandra tabellen intryck I Finland kant.ex.som ger av. censurmyn-
digheten själv bestämma åldersgränserna årunder 16 ändras. Iatt
såväl Sverige i Danmark diskuteras just 18-års Och igräns.som nu en
Norge har i fall Statens Filmkontroll censurmyndigheten sedanvart
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flera år ståndpunktenintagit ålders-Norge borde ändra sina lägreatt
i riktning de svenska.gränser mot

Om det till detta läggs det breda ñlmutbudet i TV, där intedetatt
finns några åldersregler, gjort det mindre dramatiskt ändraatt en
åldersgräns någonbio i önskad riktning, torde förutsättningarna
för samordning goda.störreen vara

Gemensamma bedömningar

När det gäller frågan ocksåde olika ländernas censurmyndigheterom
kan varandras bedömningar finns det skäl detacceptera notera sam-
arbeteinforrnationsutbyte pågått mångaredan mellan dem undersom
ar.
I Finland finns dessutom alla åldersgränserregister där anteck-ett

de nordiskaandra censurmyndigheterna filmer. Därhar gettnas som
finns ocksådet del haft be-exempel myndigheterna olikaatten
dömningar. Ett skillnad bedömningen pornografiska filmer. Deär av
får 18-årsgränsalltid ii Norge om de inte totalförbjuds men
Sverige årkan ungdomar dem.är tresom yngre se
Ett exempel återspeglinginte de ñlmiskaannat men avsom en-

på åldersbedömningarolika filmen ET. Denvuxengränsema ärutan -
åldersgränsenfick år i 8 år 10 år I7 Danmark, i Finland och i Norge.

Sverige först åldersgränsen år ändradesfilmen llgavs men senare
år.den till 7

Det vanligaste emellertid döma registret i Finlandär attatt av --
censurmyndigheterna bedömningar. harmycket likartade Vigör
redogjort för detta i kartläggningen.

Bio och video TVcontra

Erfarenheterna åldersgränsernahur och kommit i konfliktav censur-
med övriga för filmvisningarregler i samhället mycket likartade iär
de nordiska länderna. I alla länder har det hänt filmer för-att som
bjudits för offentlig visning eller på där-klippts visst tidsättner en
efter visats någon mångaoklippta och lagligt i de TV-kana-av- -
lerna.
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Långsamt ocksåhar insikten kommit det inte baralängre äratt
videogrammet kan misstänkliggöras frestandesärskiltettsom som
medium för sprida pornografi våld.och Det har gjort över-att att

inletts framför allt i Norge och Finland reglerdesyner somav- -
1980-talet försvåraunder tillkom för olika videogramhan-sättatt

teringen. Uppmärksamheten fästs i allt högre grad vid utbu-ävennu
det i satellitkanalema.
I dessa diskussioner ocksåhar betonats skillnaderna mellanatt

biografvisningar och andra filmvisningar successivt minskat.
Biosalongerna har till följd det vikande publikunderlaget blivitav- -
allt mindre och med dem filmdukarna. Samtidigt film-har andra
visningar i samhället iscensatts allt dukar. Bildrutornastörre
TV-apparaterna har vuxit och visas i alla nordiska ländernumera
film på storbildsvideo föreningsgårdar och i skolor.t.ex.

På hållde flesta betraktas dock skillnaderna mellan biobesök ochett
motsvarande TV-tittande fortfarande Moderna bio-ett stora.som

grafers optik och ljudanläggningar har förbättrats, fåtöljerna har
blivit bekvämare, skidbacksparketten vanligare Sett barnsetc. ettur
perspektiv men andras naturligtvis intrycken filmäven ärur av en

sådan bio bra mycket starkare den i stället visas TV.änen om

Erfarenheterna i andra länder

Utvecklingen i andra länder har varit ungefär den Ambi-samma.
tionen tycks åstadkommasöka så mediepolitisktattnumera vara neu-
trala regler möjligt.som

iNär det gäller förändringar internationelladen finns detarenan
också skäl de kraftiga strukturförändringarnanämna i branschen. Det
har blivit allt färre aktörer på området. Vilket påverkat både film-
utbudet och branschens samhällstillvändhet.

mångaI länder filmbranschenhar successivt tagit föröver ansvaret
åldersgränser På sina håll har ocksåsätta särskilda etiskaatt ut m m.

eller motsvarande tillsatts med uppgift fortlöpande följa,attorgan
granska och till det filmiska hållerutbudet viss kvalitet.attse en
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sådant råd år.Ett finns i Finland sedan 10 I dagänt.ex. ansva-mer
efter fördet, förtroendefullt samarbete med störreett staten,rar

delen landets obligatoriska videogramgranskning. I Tyskland ochav
finns ocksåUSA likartade De har hand granskningen avorgan. om
för åldersgränser.filmer offentlig visning och utsättandet av

Sverige sådana från biograf- ellerI har inga initiativ tagits film-,
videomarknaden.
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3 Barns och ungdomars användning
bildmediernaav

Vad forskarnavet

För underlag våraför överväganden åldersreglernaatt ett förom
biograffilmer beskriver här kortfattat vad forskningen barnvet om
och ungdomars användning bildmedierna. Uppgifterna hämtadeärav
från mycket antal utgivnaett framför allt Publik-stort rapporter av
och programforskningen vid Sveriges Radio och Avdelningen för
medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet. kapit-I
let Statistik barns och ungdomars användning bildmedier iom av
Sverige Cecilia Feilitzen i antologin Cecilia Feilitzen,av von von
Michael Forsman Keith Roe red. Våld från alla håll. Forsk-
ningsperspektiv Östlingspå våld i rörliga bilder. Brutus bokförlag
Symposion, 1993, finns utförlig redogörelse fullständigameden mer
referenser.

TV-tittandet

Praktiskt alla barnfamiljer hade i slutet årtaget 1991 TV hemmaav
och de allra flesta hade också video. Ungefär hälften dem hade till-av
gång till satellitkanalerna.
TV3 den spridda satellitkanalen, följt TV4 som dess-mestvar av

distribueras via marknätet ochutom kan 90 %,tas emotnumera av
Eurosport, MTV, TV5 Nordic och Super Channel.
Den verkliga TV-tittaråldern ll-l5-år. Ungefär 85 %var av

barnen i åldersgruppenden tittade TV genomsnittlig dag deten
året.nämnda

Motsvarande siffra för dem tittat video inte alls likasom var
hög 10-15 %. Högst videotittarsiffrorna i slutet 1980-talet;var av
sedan har de dalat något och med dem omsättningen hyrvideo--
marknaden. Förändringen korn ungefär samtidigt tillgång tillsom
satellit-TV blev vanligare i hushållen.
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Barn och ungdomar på och faktaprogrammindre nyhets- änser
vad l åldrarna år9-14 och under de följandegör.vuxna ung-
domsåren på fiktions- och nöjesprogram änser man mer vuxna.
Omkring hälften fiktionstittandet skolåldernbarn i liksomägnarav
ungdomar kriminal-, och västernserier.agent-

Småbarn använder till delen videon repriskanal förstörsta som en
populära TV-program. När främst iutnyttjar videon detärvuxna
tidsförskjutande syfte, dvs de något från villspelar in TV de sesom
senare.
9-14-åringar också frånspelar in mycket hyrfilmernaTV men

lockar Därvid det våldsfilmerskräck- ochäven. är äventyrs-, samt
komedier listan.topparsom

åldersgruppVariationerna i varje det gäller TV-tittan-är närstora
det. En år såggenomsnittlig dag l99l 8-9 % barn ocht.ex. av ung-
domar i ll-l5, 16-19 20-24-årsåldern påoch fyra timmar eller mer
TV och % såg fem4 timmar eller de såg såg 10mestmer som
timmar Samtidigt åldersgrupperdet 17, 28 35 % i dessa trevar resp

genomsnittlig dag inte alls tittade TV.som en
somBarn och ungdomar har satellit-TV i allmänhet TVser mer

barn och ungdomar Från ll-årsåldern uppåtsatellit-TV. ochän utan
tittar dessa barn och ungdomar längre tid satellitkanalerna än

bådaSVTs kanaler.
påPojkar tittar oftare framför allt längre.TV flickor,än men

Skillnaderna i ll-l5-årsåldern.är störst
Den skillnaden gäller dock valet Pojkarstörsta av program. ser

Överdeckare och huvudactionprogram flickor.änt.ex. tagetmer
börjar pojkar tidigare. Flickorna väljer i störrese vuxenprogram

sådanautsträckning ñctionprogram och serier handlar rela-som om
bådetioner, vardagliga och romantiska.

Pojkar också på ocksåhyr- eller köpvideo flickor ochänser mer
där de action och likaspänning. Flickorna väljer gärnamestser
humor, k tvåloperoroch spänning.s som

Barn och ungdomar till föräldrar med lägre utbildning ser mer
TV barn till föräldrar med högre utbildning. Likasåän video-är
tittandet omfattande bland barn och ungdomar till föräldrar medmer
lägre utbildning ocheller tillhörande arbetarklassen bland barnän
och ungdomar i medelklassen.
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Det finns också undersökningar hävdar ungdomar fårattsom som
låga betyg ocheller vantrivs i skolan just den anledningen sökerav
sig till vuxenvärlden mindre accepterade medieinnehåll.av
Ett flertal undersökningar har visat barn och ungdomar följeratt

föräldrarnas exempel det gäller medievanor.när Tittar föräldrarna
påmycket TV sannolikhetent.ex. är också barnen tittarstor att

mycket. Detsamma gäller video. Vidare använder invandrarbarn och
invandrarungdomar i genomsnitt bildmedierna andra barn ochänmer
ungdomar.
Flera undersökningar visar de barn och ungdomar deltar iatt som

olika organiserade fritidsaktiviteter tenderar titta mindre TVatt än
de inte har sådana Ändåorganiserade fritidsalternativ. betydersom

omfattande TV-tittande oftastett bristinte på alternativ. Undersök-
ningar visar nämligen många barn, omfattandeatt TV-använd-trots
ning, träffar kamrater oftare och aktiva påär fritiden över-mer
huvudtaget barn tittarän mindre på TV. Aktiviteterna smittarsom

sig.av
Många medier innebär också barn och ungdomar träffar andraatt

gång TV kvällstid, video, biot.ex. ochsamma dataspel.-

Biobesöken

Bland skolbarn och ungdomar har de allra flesta varit någonbio
gång under det året och ungefär hälftensenaste ungdomarna någonav
gång under den månaden. Biobesöksenaste dock inte allsär lika
vanligt videotittandet.som
Det framför allt på videoär och TV barn filmer.som numera ser
Biobesöken minskade TV kom ochnär sjönk sedan ytterligare i och

med videon började spridas.att
Att bio lika vanligtär bland pojkar bland flickor.som
Vid valet mellan hyra video eller bioatt har också kostna-en

derna betydelse.stor

Datorspel

Vintern 1991 hade hälftennästan 9-14-åringarna tillgång tillav
hemmadator och ungefär lika många hade tillgång till något data-
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eller TV-spel. I familjer anskaffasmed datorer, data- ochsöner
TVspel i betydligt högre grad i familjer med döttrar.än

En genomsnittlig dag våren 1989 spelade 43 % pojkarna i 9-14-av
årsåldern något datorspel och 14 % flickorna.av
Många datorspelen innehåller våldsskildringar rådetsse skrift-av

serie 2. Ett flertal spel har ungefär uppläggningnr samma som
actionñlmer.
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Bildvåldets effekter4

Forskningserfarenheter

årens ställning tillunder lopp tagitNär regeringen och riksdagen
haråldersgränserna obligatoriska förhandsgranskningentill denoch
harpåverkansfrågan central betydelse. Reglernaalltid tillmätts en
ochsåledes skadliga effektermotiverats med filmerna kunnatatt ge

åldersgränser åtgärder kunnatandraoch bättre än mot-att censur
sådana skador.verka

följa forsknings-nedStor möda har denna anledning lagts attav
videovåldsdebattenpå området.erfarenheterna När t.ex. var som

Videogramutred-statligaintensivast i början 1980-talet lade denav
ningen fram 600 sidors med Kerstin Elmhornrapport, somen

då påkänd forskningredaktör, där sammanställning gjorts allen av
området 198116.SOU

1980-talet 1990-talet har följtUnder delen och börjansenare avav
så genomgångar. harserie likartade fast inte omfattande Deen - -

eller igenomförts i andra statliga utredningars regi, universiteten
debattböcker. i inled-Det allra den antologiär nämntssenaste som

föregåendeningen till har antal forskare med eko-avsnitt. Där ett -
nomiskt stöd från Våldsskildringsrådet erfarenheterdel sinagett av-
i dessa frågor. innehåller referenserAntologin mycket antalett stort
till tidigare utförd forskning.

Sammanfattningsvis bildvåldets effek-kan kunskapensäga attman om
ökat år.underter senare
För det första har beträffande huvud-kunskapen konsoliderats

frågan underhållningsvåldetfiktiva ellerdet leder till aggressionom
Elmhorns Surgeon GeneralsI sammanställning det den s.k.var

sammanfattade forskningserfarenheterna från USA.report som
Huvudslutsatsen pådenna federala utredning, baserades deav som
studier år våldsinslaggjorts 1972 i USA, i medier-attt.o.m.som var

kunde leda till aggression kort för vissa individer undersiktna
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vissa omständigheter. Däremot kunskapen påverkan på långvar om
sikt alltför knapphändig för slutsatser orsakssamband.om
Sedan dess har federala utredning i USAnästa publicerats 1982.

Den kunde utgå från flera longitudinella undersökningar som gav
underlag för slutsatsen det också på lång sikt de längsta under-att
sökningarna hade följt individer från barndomen ochsamma genom
hela tonåren fanns orsakssamband mellan medievåld och ökadett
aggression.

Intressant longitudinellaär undersökningar utförts iatt ett ävenpar
Norden och de pekar i riktning dels Mediapanel vidatt samma -
Lunds universitet SonessonsInga undersökningar, dels studier vid
Åbo Akademi under ledning professor Kirsti Lagerspetz ochav
Vappu Viemerö.

Viktigt understryka i sammanhanget dock, ingen under-att är att
sökning kommit fram till medievåldet skulle den endaatt vara orsa-
ken till aggression. Tvärtom spelar faktorerandra tidigare aggres--
sion, föräldra-, kamrat- och skolförhållanden långt roll.störrem m -
De statistiska orsakssamband mellan tittande på underhållningsvåld
och aggression med avancerade metoder kunnat på långurskiljassom
sikt, förklarar någrahögst få den ökade aggressionen.procentsom av
Medierna alltsåkan inte utpekas enda syndabocken; medieinne-som
hållet fungerar i komplext samspel med avgörande faktorerett mer
och det främst dessa andra faktorerär när verksammaär som me-
dierna med mindre del bidrar till aggression.en

Forskningen området har ökat kunskapen i andra avseenden. Ett
väsentligt resultat det finns många andra påverkanär att typer av av
medievåldet Någraaggression. exempel.än

Att medievåld kan upphov såvältill rädsla hos barn hosge som
ungdomar, mångaklarlagt iär undersökningar. Vidare kan tittande

våld innebära tillvänjning vid själva medievåldet tyckeren man-
vissa medievåld mindre skrämmandet.ex. äratt typer av settom man

dem gång gång.
Vissa andra undersökningar vid handen både underhåll-attger

ningsvåldet och mediernas presentation det realistiska våldetav mer
kan vissa såväl barn och ungdomarge grupper som vuxna- -
överdrivna eller felaktiga föreställningar mängden och typenom av
våld i verkligheten.
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På gång visar forskningen olika individerattsamma reagerar
mycket påolika och medieinnehåll, medievåldetochett attsamma
också kan heltha andra funktioner de nämnda.äntyper av ovan

påTittandet actionvåld eller extremvåld ocksåkan för vissa grupper
och subkulturer i första hand innebära stärkande identitetav gruppens
och självkänsla, förhållandei till andra smakkulturer eller it.ex. pro-

skolförhållanden eller vuxenvärlden.test mot
Att medievåldet kan ha mångfald funktioner och upphov tillen ge

flera olika påverkan beroende tittar och ityper av vem som-
vilket sammanhang någotinte motsägelsefulltär i sig.-
En utförlig sammanfattning forskningen bilagaimer av ges

Attitydfrågor

Rådet har erfarit många föräldrar och andra sigatt vuxna engagerar
starkt i de frågornahär och pläderar för samhället olikaatt sätt
skall markera vikten bildvåldet hanteras ansvarsfullt. Uppfatt-attav
ningen förefaller därvid ganska allmänt spridd det skadligtärattvara
för människor titta på för många närgångna ochattunga grova
våldsskildringar. Och det egentligen inte alls någrabehövsatt veten-
skapliga bevis för det.
För få bättre underlag i dessa attitydfrågor har rådetatt gett

Statistiska Centralbyrån SCB i uppdrag undersök-göraatt storen
ning vad människor tycker och tänker våldet i medierna.om om
Undersökningen pågår just och första kommerrapportnu atten
läggas fram i september -93.
Liknande attitydundersökningar har gjorts mångai andra länder. I

Storbritannien har människor årvarje sedan 1988 fåttt.ex. redovisa
sin uppfattning våld, och språk i TV. Det statligaärgrovtom sex

Broadcasting Standards Council, direkt underställtorganet ministe-
riet, gjort undersökningarna.som

Resultatet visar klar majoritet de tillfrågade be-att ären mestav
kymrade våldet i TV.över
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medievåldet5 blivit värreHar

Några vanliga uppfattningar

Rådet på frågan våldethar gjort försök i de filmerett att svara om
blivit tillgängliga i Sverige år blivit Har detunder värre.som senare

närgångna våldsskildringarblivit i filmer, sker det upptrapp-mer en
film-ning, blir skildringarna detaljrika, utdragna Tänjermer mer

producenter allt på gränsergamla tabun ochmer
Frågorna svåranaturligtvis besvara eftersom aldrig riktigtär att

kan vad människor jämför med, hur de det och vilkengörveta mot
bakgrund. Den film underhåll-kan mycket och oftat.ex.som om ser
ningsfilm sig frågorna från för-perspektiv denärmar änett annat
äldrar plötsligt upptäcker vad tillgängligt derasär närsom som -
barn åldrar.olikapasserar

En del våldsig bildvåldet uppfyllda verklighetensnärmar mer av
andra. Det fiktiva våldet får då särskilda laddningar.än
Likväl vi någrahär försök vanliga uppfattningargör göraett att

rättvisa.

Från filmvetarhåll

Våldsskildringsrådet knöt tidigt två filmvetare Olle Sjögren och-
Göran Bolin till sitt arbete. De fick i uppdrag tillsammans medatt-
forskningschefen för det statliga Arkivet för Ljud och Bild, Eva
Block, gå igenom våldsfilmeralla under år i synnerhet desenare -
med det våldet och försöka på frågorna våldethargrövsta svara-
blivit utstuderat och grymt l-lar det blivit närgånget,mer mer mer
detaljrikt Vilken betydelse har den filmtekniska iutvecklingen dessa
hänseenden haft I kartläggningen ingå såvälskulle deetc grova
våldsfilmer blivit censurerade eller fällda vid domstol desom som

tillåtits för spridning.som
Olle Sjögren och Göran Bolin har slutredovisat sitt uppdrag. De

någrainte entydiga våra frågor.gav oss svar
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De vitsordade förändringar på filmens områdeägtatt rum men
menade det inte gick direkt jämföra våld förratt ochsättatt ett nu.
Våldsskildringar, de bl.a., alltid inflätade i denär övrigt hand-sa
lingen och det det betänkligtgör lyfta dem sitt sammanhangatt ut ur
och granska dem särskilt.
Däremot tyckte de det meningsfullt och fullt möjligtatt var att- -

visa många de omdiskuterade våldsfilmernaatt i Sverigemestav
knutit till filmiska traditioner, varit uttryck för utveckling i sinan en

etc.genre
De visade också hur många filmer med utmanande och chockerande

motiv först, de kommit, blivit föremålnär för rättsliga ingripanden
och förbud eller för upprörda sedan någrabara årprotester, men -

blivit allmänt accepterade. I varje fall fick skildringar medsenare e
likartade motiv flyta in i breda s.k. mainstream-filmer. Filmskapare,
framhöll de, blir ofta stilbildande de sig i de yttrande-även när rör
frihetsrättsli utkanterna.ga

Flera andra filmvetare vi haft kontakt med har intagit lik-som en
nande hållning. De inte i och för sig den uppfatt-argumenterar mot
ning allmänheten ofta tycks ha, nämligen våldet i filmen blivitsom art

synligare,grövre, utdraget och detaljrikt, föredrar imer attmen
första hand anlägga andra perspektiv. De betonar själva film-t.ex. att
berättandet förändrats, våldet fyller skilda funktioner filmer,iatt att
våldsskildringar återspeglar delar kulturen och samhället etc.av

I branschen verksamma

När vi vände vår frågamed filmcensorernatill i andradeävenoss -
nordiska länderna fick vi ungefär fast de be-samma svar, var mer-

vitsorda våldsskildringarnanägna blivit närgångna,att att mer mer
blodiga, realistiska. De menade dock vår på dessa skild-attmer syn
ringar förändrats och det kanske i allt snabbare takt. Dettat.o.m. gör
jämförelser vanskliga.

Ett bedöma utvecklingen,sätt menade de, emellertidatt är att
granska antalet stoppadeförbjudna eller klippta filmer. Det är ett
uttryck för hur samhället vid olika förhållertidpunkter sig till ut-
vecklingen.
Vid sådan granskning framkommer, till del redanen som en

visat, klar positiv utveckling. De våldsfilmerna degrövstaen som
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eller det straffbara,är tänjer yttrandefrihetsrättsligatangerar
rubbar gamlagränser, tabun har allt försvunnit från denetc. mer-

videomarknaden.öppna
Den här positiva utvecklingen har också många andra i branschen-

verksamma vittnat Den påbörjades redan i slutet 1980-taletom. av-
har accelererat under 90-talet. Flera orsaker har pekatsmen ut.

En del har filmerna huvudsakligen det video-t.ex. sagt att är-
filmer det fråga försvunnitär därför det inte finns någonattom -
marknad för dem.
Andra har hänvisat till den nämnda strukturförändringen i

branschen. finnsDet inte längre mångalika aktörer i slutetsom av
1970-talet och början 1980-talet. De små företagen ofta be-av som-
traktades oseriösa har slagits I dag dominerar precisut.som som- -
på biografsidan handfull företag. Deras ambition följaären att-
regler och bestämmelser och inte sig med allmänheten.stötaatt
Sedan finns det de hävdat det våldet, detgrövstaattsom mest

spekulativa undan frånträngts marknaden tack den kraftfullavare
samhällsreaktionen med kontroll, granskning och opinionsbildning.
Nu, de, kan äntligensäger resultatet den resoluta och konsek-se av

politiken området.venta

Föräldrar forskareoch

Ändå tycks det inte i första hand dessa gränsfilmer de föräldrarvara
vi haft i tankarnamött de mycket bestämtnär hävdat filmvåldetatt
blivit närgånget och realistiskt. Snarare åsyftas de tillåtnamer grova
våldsñlmerna och i synnerhet förhållandetdet dessa filmeratt numera
visas i TV. Därmed,även har vi ofta fått höra, har det våldet igrova
filmens värld blivit något vardagsvåld i hemmiljön.ävenettav
Många föräldrar har också fäst vår uppmärksamhet vid det växande

utbudet mänskligt kränkande och nedvärderande hårdpornogra-av
fiska filmer. Framför allt det därvid utbudet iär satellitkanalerna som
åsyftas i videogrammen.ävenmen
Föreställningen våldet blivit frekvent i rörligaatt medier stödsmer

del undersökningar de följande uppgifterna hämtade frånav en är
den antologi tidigare. Våldsinslagennämnts ökade i norsksom t.ex
och svensk public service-TV under åren 1977 till 1991. Samtidigt
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innehöll de reklamfinansierade TV-kanalerna i högre utsträckning
filmer våldsinslag.med

I undersökning framkom i exklusiveengelsk TVatten annan
satellit-TV våldetökade i dramatiserade fiktionsprogram årenmellan
1971 och 1986.
Sett längre tidsperiod torde det dock inte behövasöver veten-en

skapliga undersökningar till stöd för uppfattningen fått våldviatt mer
i rörliga bildmedier. våldsinslagenVar och kan våri tidt atten ex se
blivit fler och detaljrika på filmduken under bio-än t.ex.mer- -

guldåldergraffilmens på 30- ocksåtill 50-talen. Vi detvet att
våldet i de rörliga medierna ökade i och med till-sammantagna

komsten video och de många satellit-TV-kanalerna.av
USAI de här förhållandena innehållermarkanta. Därär än mer ca

80 de dramatiserande underhållningsprogrammen våld.procent av

Sammantaget det svårt för inte omöjligt generelltär sägaatt att- -
frågan bildvåldetbesvara blivit svårtDet vadvärre. är att vetaom

skall jämföra med, vålds-har i varierande utsträckning vidvant oss
utbudet i medierna, utgångspunkter våravi har olika för bedöm-
ningar Dock förefaller det det blivit färre filmer medetc. omsom

våldsskildringar.direkt olagliga på-Marknaden tycks i det hänseendet
tagligt förbättrats.ha
Likväl sig många villmänniskor, i synnerhet föräldrar ochoroar

tala bildvåldet. frågorna måstedet De tycker uppmärk-attom grova
i måstedag och den allmänna medvetenheten ökaän attsammas mer

det ständigt, i de här hänseendena, spelas bioduken, iom som upp
TV-rutan och i datorspelen. filmenDen enskilda och dess effekter iär
därvid inte det centrala. åt.Det det upprepade villär mönstret man
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Uppläggningen

filmiskfåFör uppfattning konsekvensernaatt av en nyen om
rådetföreslog i skrivelse till regeringenvuxengräns sommarenen

fåBiografbyrå försöksperiod skulle1991 Statens underatt angeen
gåttskulle haft 18-årsgräns. Vilka filmer hadevad häntsom om en

undvikas,fria med sådan vilka klipp hade kunnatvuxengräns,en ny
fått åldersgränsvilka filmer hade ändrad etc.

Biografbyrån.Skrivelsen överlämnades för handläggning till
Byrån 1992 skulle hänthar den l januari angivit vad somo m

sådan Byrånhaft har dessutom gjortvuxengräns.om en enny
genomgång år 1991.retroaktiv alla de filmer granskats underav som

biografbyrånDet kriterium tillämpade vid bedömningarna det-var
för de åldersgränserna, Vid be-andra dvs. psykisk skada.samma som

dömningen förråandefilm beaktades liksomskulleav om en anses
tidigare framställningen innehöll närgångna skildringar grovtom av
våld tvångvåld ellermänniskor eller djur, skildrade sexuelltmot
eller barn i pornografiska sammanhang.

våldsfilmerResultatet -

Resultatet den retroaktiva bedömningen och bedömningarna detav av
första halvåret 1992 18-årsgränsvisade med hade samtligaatt en
våldsfilmer alltsåkunnat släppas för klipp. Det innebärutan attvuxna
de filmer totalförbjudits fått 15-årsgränseller med klippsom en
skulle tillåtnaha blivit helt med 18-årsgräns.en
En l8-årsgräns hade mångadock i praktiken inte berört så filmer.

Nästan 70 behållade granskade filmerna hade fått sinprocent av
klassificering. Endast totalförbjudna filmer hade 18-tre genom en
årsgräns blivit fria.
Några filmer fått IS-årsgräns klipp hade möjligen,utansom en

Biografbyrån, blivit omklassificerade 18 årtill klipp.utanuppgav
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Det filmerna Santa Sangre och They will back. Möjligenvar come
hade detsamma gällt filmen Basic Instinct.
Titlarna de övriga våldsfilmer skulle blivit omklassificeradesom

l8-årsgränsmed framgår Biografbyråns månadslistor. stårDären av
alla filmer granskats upptagna.som

Resultatet- pornografiska filmer

När det gäller pornografiska filmer hård-Biografbyrån all s.k.gav
pornografi 18-årsgräns. Hårdpornografin definierades när-en som
gångna bilder kön, och homosexualitet. Så kallad mjuk-av gruppsex
pornografi fåskulle visas för år.dem fyllt 15som
Ingen pornografisk film hade enligt de ordinarie reglerna total-

förbjudits år 1991. 29under filmer från århade däremot godkänts 15
klipp.med Alla de filmerna fick vid den alternativa bedömningen en

l8-årsgräns och sina klipp tillbaka.
En pornografisk film skulle ha klippts för dem överäven ärsom

18 år. Biografbyrån alltsågjorde här bedömningen filmenatt annars
skulle ha haft förråande inverkan sin publik. Det bortklipptaen
avsnittet biografbyrånsstred enligt mening brottsbalkens reglermot

våldsexuellt ocheller tvång.om
De berörda hårdpornografiska filmerna delentill allra störstavar

avsedda för videomarknaden. Distributionen hårdpornografiskav
film på biograf f.n. begränsad till enstaka dukar i storstäderna.är

Slutsatser

Biografbyrån totalförbjuder eller klipper filmer praktiskt taget ute-
slutande med hänsyn 18-års-till landets 16- och 17-åringar. Om en

hade funnits Biografbyrån såledeshadegräns inte längre sigansett
behöva klippa våldsfilmeri eller totalförbjuda dem.
Det finns dock skäl erinra dessa erfarenheter inte direkt kanattom

läggas till grund för framtiden. Det kan tänkast.ex.prognoser om
filmer överhuvudtaget inte importeras eftersomtill landet reglernaatt

just de gör.utser som
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finns ocksåDet skäl erinra försöket visar 18-års-medatt attom en
hade antal i dag klippta ñlmergräns erbjudits marknaden i oklipptett

skick.
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Ledsagarreglerna

I vår kartläggning har vi förredogjort del de erfarenheter bio-en av
grafbyrån haft åldersgränsernahur fungerat. Här skall ytter-av
ligare redogöra för detta.

våldsskildringsrådetsEnligt direktiv rådetskall bilda sig före-en
ställning hur ledsagarreglerna fungerat.om
Det har inte framförts några invändningar nuvarande led-mot

sagarregler sig från föräldrar, lärare m.fl. fråneller bransch-vare
representanter.

Samtidigt tycks det dock förhållandevis många inte riktigtvara som
insatta i vad reglerna gårär på. månI vad detta beror på Bio-ut att

grafbyrån, tidningarna eller biograferna inte tillkännagett dem till-
räckligt påeller behovet använda dem såinte varitatt att stort,av
vågar inte yttra oss om.

Barnförbjudna filmer

Förr åldersgränseralla bio utomordentligt välkända. Att bli 15var
år och få komma in barnförbjuden film sak. Och tillen storvar en
det bidrog naturligtvis den länge årunder 48gränsen denatt var- -
enda fanns.som
Men i och med filmen allvar började flytta in i vardagsrum-att

började också intresset och förmen gränsernaengagemanget att
minska.
I dag torde de allra flesta IS-åringar för länge sedan ha barn-sett

förbjudna filmer. Många visas i TV och i programtablåerpressens
står dessutom sällan filmen den pågick biografernanärnumera om -

barnförbjuden.var-
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Åldersgränser TV

Våldsskildringsrådet skrev våren 1991 samtligatill TV-bolag i
Sverige återinföra ålders-och bad dem tidigare praxis deatt uppge

fåfilmerna hade de gick Vår försökabio. tankegränser när attvar
fram så likartade regler möjligt för filmvisning i samhället.som

råd. Från någraIngen TV-ledning ändrade efter vårasin praxis
håll sådanafick vi höra de motståndare till ålders-aktivaattt 0 m var

därför erfarenheternaregler visat de hade lockandeatt att ensnarare
effekt på uppnåttungdomar Ungdomar inte deän motsatsen. som

åldrarnaangivna ville helt enkelt erbjöds för devad detse var som
äldre i från biograf-kamraterna synnerhet de utestängdanär var-
visningar filmen.av

här vilket framgårDet kan kartläggningen, de flestanämnas, attav
TV-bolag i världen tillämpar praxis de svenskarunt om samma som
kollegerna. Däremot händer det då dåoch och det gäller inte bara-
filmer innan bilderna detvisas uttalar varningatt attman en om-
kommer sekvenser inte förlämpliga känsligaärsom personer.

Ett från del TV-ledningar denmött ärannat argument atten
förhandsinformationen vad skall visas i TVmesta om numerasom

Överfrånhämtas den informationen inte råda.kan depressen.

Föräldraönskemål

Vår erfarenhet det hos många föräldrar finnsoch andraär att vuxna
önskemål åldersgränserfortsatta syftetbio. Det primäraett om

skulle dock någotinte hittills, skydda de i slagsattvara, som unga
hållbokstavlig bemärkelse det sina kanske skulle funge-även om-

så. det grundläggande frånUtan syftet skulle klart markeraattra vara
vuxenvärlden vissa filmer inte betraktas lämpliga föratt som ung-
domar vissa åldrar.i

Förhoppningsvis sådanakan regler också påverka föransvariga
filmvisningarandra i samhället.

De föräldrar och andra företrätt åsikten ocksåden här harsom
med kraft hävdat inte fårvi intryck det defaitistiskaatt ta av argu-

det området,inte lönar sig med regler därförmentet att att ung-
ändådomar vad de vill. När det frångäller markeringarser vuxen-
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världen, har de fungerar de riktas mång-de iävensagt, utom en
skiftande verklighet.
Vi ocksåhar ofta samhället harmött särskiltargumentet att ett

för de ungdomar har föräldrar inte sitt iansvar tarsom som ansvar
dessa hänseenden.
När det gäller på den filmiskanuvarande harvuxengränsensynen

uppfattningen också varit tämligen entydig många föräldrar och
andra vill den höjs till 18 år. Motivet har varit förekomstenatt av
närgångna, detaljerade våldsskildringaroch och hårdporno-grova av
grafiska filmer med mänskligt nedvärderande innehåll. såle-Det har
des sig önskanrört skärpa reglerna minska till-attom en attgenom
gängligheten sådana filmer.av

Biograf- och videobranschen

Biografägareförbundet och Filmuthyrarföreningen dock allvarligtär
oroade perspektivetöver skulle höjas 18 år.vuxengränsen till Deatt

branschensäger redan i dag har ekonomiska svårigheteratt ochstora
sådan ytterligare skullegräns kunnaatt förvärra deras konkur-en

renssituation i förhållande till video och TV. De hävdar det baraatt-
några få filmer förmårär dra för finansiera alla desom attpengar

andra. Och de storfilmerna alltid de bredaär nästan amerikanska fil-
ofta med mycket action.merna,

Resultatet någon eller några dessa storsäljare får l8-års-om av en
blirgräns färre filmer kan erbjudas. Detta hotaatt del bio-anses en

grafers existens, i första hand i mindre och medelstora tätorter.
Branschföreträdarna erinrar också det nuvarande filmavtaletattom

bygger på ekonomiska kalkyler i någon grad utgår frånäven desom
nuvarande åldersgränserna. Om de ändras, ändras också förutsätt-
ningarna för avtalet.
Biografägareförbundet och Filmuthyrarföreningen förordar oför-

ändrade åldersregler de rekommenderade.görsattmen
Videohandlarnas samarbetsorganisation VHS och Vidsam som-

tillsammans 70 % videohandlarnarepresenterauppges ca av anser-
den gällande regeln otillåtenatt utlämning film eller video-om av
fungerat bra och de företag deattgram sigansträngerrepresenterar

inte händer.olämpliga filmer skall hamnaatt i fel Det har inte, upp-
någonhaft betydelse regeln varit straffsanktionerad.ger man, att
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Om åldersgränsdet tillkommer 18 år förvid vissa filmer,en
kommer organisationerna till den följs sättatt attse samma som
den nuvarande regeln. De emellertid de inte kontrol-poängterar att
lerar 30 % marknaden, vilket de kan komma i mycketgör attca av en
besvärlig konkurrenssituation. De erinrar också sälj-det ärattom
sidan videogram f expanderar Kedjeföretagmest.av som n som
Åhlens eller de postorderföretagen säljer mängder video-stora stora

De tillhör heller ingen organisation i videobranschen.gram.
Sveriges Videodistributörers Förening SVF representerarsom-

ungefär 90 % videodistributörerna, räknar bort demav om man som
enbart eller främst distribuerar pornografi understryker de draratt-
sitt strå till stacken åtagandet alla dess medlemmar skickarattgenom
in tveksamma filmer för frivillig Biografbyrå.granskning hos Statens
När åldersgränsernasdet gäller tillämpning betonar SVF att ansvaret
ligger i detaljistledet.
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rådets8 Sammanställning av

utgångspunkter

Våldsskildringsrådet har haft i uppdrag detöverväga äratt om
lämpligt förändra de gällande åldersgränserna. Rådet haratt nu
därvid försökt vidga perspektivet och in reglerna isätta störreett
sammanhang.
Det finns reglerande lagstiftning i de flesta länder rörligaen om

bilder. Detta speglar djupt liggande föreställning rörligaatten om
bilder har särskild påverkanskraft sin publik.en
Reglerna fram biograferna eller mindreväxte när mer var

visa rörliga bilder. Reglernas funktion skyddaattensamma attom
medborgarna och i synnerhet den uppväxande generationen gick- -
då lätt upprätthålla.att
Vi har redogjort för de nordiska ländernas frågapraxis i om

åldersregler.och Förhållandena mycket likaärcensur trots att-
Danmark helt saknar och Island och Finland harvuxencensur
obligatorisk förhandsgranskning alla hemvideogram.käven av s
Bara några enstaka filmer förbjuds år och det klippsnumera per

Ävenockså mycket lite bortsett från i Sverige. bedömningarna av-
vilka åldersgränser lämpliga för olika filmerär lika.ärsom
Det finns goda förutsättningar för total samordningen mer av

reglerna. Cheferna för de nordiska censurmyndigheterna har i en
skrivelse till Nordiska rådet föreslagit första i denatt ett steg
riktningen skulle kunna år.vid 18 Ivuxengränsvara en gemensam
Norge och i Finland finns redan sådan gräns.en
I dag visas flestade filmer i TV eller finns påhyra video ochatt

det också via dessa medierär ungdomar sina flesta filmer. Vi harser
visat ungdomar i synnerhet pojkar i första hand väljer action-att - -
och äventyrsñlmer. De har ofta varit barnförbjudna påde gicknär
bio.
Den stora TV-tittaråldem år.11-15är
I TV lämnas inte information åldersgränserde fil-numera om

hade de gick bio.närmerna
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Det viktigaste åldersgränserför ha regler ochargumentet att om
filmer åldersgränserkan skada sin publik. Och ochär att attcensur

åtgärder sådanabättre andra skador.kan motverkaäncensur
Vi har redogjort för vad effektforskarna f.n. detta. Vi harvet om

konstaterat de tämligen medievåldeteniga kanäratt attom vara en av
orsakerna till aggression. Andra faktorer föräldraförhållandent.ex.-
betyder Medieinnehålletdock fungerar i komplext samspelettmer.-

med faktoreravgörande och det främst dessa andraär närmer
faktorer verksamma medierna med mindre del bidrar tillär som en
aggression.

Vi har också lyft fram de forskningsresultat medie-visat attsom
våld kan upphov till rädsla och till överdrivna eller felaktiga före-ge
ställningar våldmängden och verkligheten.itypenom av

finnsDet bred föräldraopinion för fortsättningendet iävenatten
skall finnas åldersreglersamhället för bio. Reglernasutsattaav- -
huvuduppgift kan visserligen inte längre skydda de iattvara unga
någon bokstavlig bemärkelse eftersom flestade filmer visas i TV.-
Men reglerna kan fylla funktionen frånklart och entydigt markeraatt
vuxenvärlden vissa filmer inte förlämpliga ungdomar.att anses som
Förhoppningsvis, många ocksåhar föräldrar -kan reglernasagt,

påverka de ansvariga för övriga ñlmvisningar i samhället.
Representanter för biografbranschen införallvarligt oroadeär

åldersgränsperspektivet ytterligare skulle tillkomma ochatt en -
därigenom publikgrupper bortfalla. Redan det i dag harärnya som
de svårt hävda sig filmer idet utbudetatt gentemot enorma av
satellitkanalerna påoch video. Under det decenniet harsenaste

fått ocksåmängder biografer läggas så varit ioch har detav ner -
många andra länder.

Att enbart ha åldersregler visningaroch tvingande förcensur av
filmer i biografer betraktar fientligt Sam-de filmkulturen.motsom
hället borde i stället filmupp-ungdomar sinagörauppmuntra att
levelser bio.
Branschen har ingenting åldersregler under förutsättningemot att

de utformas lika för all filmvisning i samhället. Vilket betyder
rekommenderade gränser.

En central fråga våldet film blivit Vi redovisarär värre.om
olika uppfattningar påberoende det TV, biofilm eller denärom

marknaden påöppna och beroende vilket tidsperspektivsom avses,
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Frånanlägger. ñlmvetarhåll betonas svårigheterna enbartman att
förhålla tillsig och diskutera graden våldsinslag i filmer. Vålds-av
skildringar alltid, de, inflätadeär i densäger övriga handlingen, de är

led i ñlmberättandet, det svårt lyftaett är dem sittatt ut ur samman-
hang och granska dem särskilt.

En vanlig uppfattning hos föräldrar, lärare och andra är attvuxna
våldet i filmerna blivit och realistisktgrövre och detta utbudattmer
ökat, främst TV-utvecklingen.genom

Vi har redovisat resultatet försöksverksamhet hos Biograf-av en
byrån med IS-årsgräns de gällandeutöver Resulta-gränserna.en nu-

visar ingen våldsñlm längre hadetet behövtatt totalförbjudas med en
sådan Och alla IS-årsñlmergräns. klipptsatt hade fått sinasom ner
klipp tillbaka med l8-årsgräns. Alla hårdpornograñska filmeren-
hade också fått l8-årsgräns.en

Biografbyrån klipper således främst med hänsyn till l6-l7-
åringarna.

Försöksverksamheten visar samtidigt 18-årsgräns hadeatt en
tillfört filmmarknaden praktiskt alla de klipp gjorts itaget som
barnförbjudna filmer.
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Vid sammanvägning alla dessa omständigheter har vi fören stannatav
det i fortsättningen bör finnas samhället åldersgrän-ävenatt utsattaav
för vad lämpligt för åldersgrupperolika på bio.ärser attsom se

Skälen för detta följande.är
För det första vi samhället har för påatt ävenett attanser ansvar

detta område stödja och hjälpa föräldrar andra derasoch i rollvuxna
fostrare. På hemmaplan kan de bestämma själva vad ärsom som

lämpligt titta på. På offentliga måstebiografer samhället träda inatt
och hjälp och stöd. Vi åldersgränser fyller sådan funk-attge anser en
tion. Vi ocksåvill i sammanhanget hänvisa till FNs konvention om
barnets rättigheter. I artikel åtar17 sig konventionsstaterna att upp-

utvecklingen lämpliga riktlinjer för skydda barnetmuntra att motav
information och material till skada för barnets välfärd.är.som
Sverige har ställt sig bakom konventionen, i åldrarnabarnsom avser
0-18 år.
För det andra den miljö biografsalongenattanser representerar

fortfarande, de förändringar vi i måstemediesituationen,trots noterat
kunna bidra till starkare effekter, filmer visasän näranses samma

TV. Detta gäller främst de barnen.yngre
För det tredje inte åldersgränser förräven kantror att om som

fylla funktionen helt barn och frånungdomar olämpligastängaatt ute
filmer, så kan de i alla fall tydliga signaler från vuxenvärlden attge
vissa filmer inte betraktas lämpliga för barn och ungdomarsom
under ålder.vissen
Ett fjärde skäl för fortsatta åldersgränser de fyller funk-är att en

tion konsumentinfrørmation.som
Vi förordar alltså åldersgränser bio får finnas kvar. När detatt

gäller frågan dessa skall har fast visstgränser avseendeettvar
vid de nuvarande har funnitsgränserna ganska länge, väl in-att är
arbetade och kända och det dessutom finns krafter i de andraatt
nordiska länderna verkar för närmande till just de svenskaettsom
gränserna.
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föreslår införsVi emellertid dessutom filmisk vuxengränsatt en ny
18 år.vid

17-årsåldernEtt viktigt skäl för 15-, 16-det ungdomar i ochär att
befinner sig i ålder. då på bear-känslig Det de ochär nytt taren upp

mångabetar livsfrågornade identifikationen medstora t.ex.av -
könen. Vi inte lämpligt de denna livsfasdet underäratt attanser ser
de allra våldsfilmerna hårdpornograñskaoch de filmerna.grövsta

myndighetsåldernVi på detta område skall haävenattanser en
betydelse.

Ett l8-årsgränsviktigt skäl för yttrandefrihetsrätts-ärannat en av
sådanlig Men den obligatoriska förhandsgransk-kangränsnatur. en

och filmer totalförbjuda demningen möjligheten klippa elleriatt tas
bort. förDetta skulle fördel. Offentligbetrakta storsom en censur

skulle någradärmed längre finnas beträffandeintevuxna
uttrycksmedel i samhället. fungeraPraktiskt skulle regeln precis som
motsvarande regel i Danmark. innebär bara sådana filmerDet att
behöver lämnas in för granskning till Biografbyrån skall visassom
för dem 18 år. fåunder Lämnas de inte in skall de automatisktärsom

l8-årsgräns.en
Vi fortfarandedock bilden genomslagskrafthar störreattanser en
ordet. Vi förordar därför de nuvarande, för bilder speciella,än att

yttrandefrihetsrättsliga begränsningarna bevaras. Det innebär detatt
framgent skall förbjudet sprida rörliga bilder däräven attvara

sexuellt våld tvångeller tillåtetskildras. Det skall inte heller attvara
sprida filmer där närgånget våldeller utdraget människorgrovt mot
eller djur skildras. Detsamma gäller skildring barn i pornografiskav
bild.
Om sådan film lämnas in till Biografbyrån för åldersangivelseen

skall byrån kunna besluta dels filmen inte får förvisasatt personer
år,under 18 dels byrån fråganskulle tillstyrka åtalatt ett om senare

skulle uppkomma.
IS-årsgränsMed första samordningtar ett steg moten en av

åldersgränserna i Norden. Det finns också mångaskäl andranotera att
länder åri världen har 18 åldersgränsen.den högstarunt om som
De ekonomiska branschen fört fram rådetvill bemötaargument

hänvisa till de möjligheter i finnsregel själv klippaatt attgenom som
filmerna till versioner fårfritt visas för publiknivåerde bredasom

eftersträvas.som



ÖvervägandenSOU 199339 och förslag 59

Rådet de kriterier biografbyrån skall tillämpa vid fast-attanser
ställandet åldersgränserna ll och l5 skall desamma iav vara som
dag och de skall gälla också för åldersgränsen.den Det inne-att nya
bär film inte får godkännas för visning för barn ochatt ungdomaren
under de nämnda åldrarna den kan vålla barn eller ungdomar iom

åldersgruppenden aktuella psykisk skada.
Rådet har de nämnda åldersgränsernaövervägt skallom vara

tvingande eller rekommenderade Här har det funnits olika åsikter i.
rådet. Samstämigheten har dock varit rörande vikten opi-stor av
nionsbildande verksamhet, och medieutbildning.vuxenansvar
Rådet har valt ställningstaganden redovisa skälenatt utan egna- -

för och tvingande rekommenderade åldersgränser.emot resp.

Tvingande åldersregler

De rådeti talat för tvingande regler har hävdat det grund-som att
läggande syftet åldersgränsernamed skicka klara och entydigaatt ut-
signaler vissa filmer olämpliga inte skulle uppnåsatt anses om-
reglerna gjordes frivilliga. Endast tvingande regler blir realitet fören
de Snarare skulle rekommenderad 18-årsgräns riskeraunga. en att

filmer tilldragandegöra för l5-l8-åringarna. Vuxenvärldenextra
ståbör för sina ställningstaganden så den vågar reglernagöraattpass

tvingande.
Då flertalet filmer idag klipps i fortsättningen skulle visassom

oklippta för l8-åringar finns ingen anledning inta liberalareatt en
hållning i dag. Dagens filmutbud innehållerän inte färre och mindre
närgångna våldsskildringar utbudet för tjugo eller årän tiot ex
sedan. Snarare Dessutomtvärtom. de negativavet nu mer om
effekterna filmvåld.av

En liberalisering på området skulle säkerligen många för-även av
äldrar upplevas samhället svek sittsom om ansvar.
Det förhållandet ungdomar ändå vad de vill TVatt ärser - -

hållbartinget för liberalisering. Ett beklagligt förhållan-argument en
påde område kan inte användas för ocksåett för-argument attsom

sämra ett annat.
Det vidare helt annorlunda fåär sin filmupplevelse bio-att en

graf, via TV.än
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Slutligen endast tvingande regler kan ha broms-väntasattanses en
ande effekt på TVs benägenhet visa våldsfilmer.att grova
De flesta förordat åldersreglertvingande ocksåhar förordatsom

motsvarande regler det gäller utlämning videogram. harDetnär av
dock här funnits viss tvekan eftersom för tving-ett argumentenen av

åldersreglerande för bio har varit det speciella biografupp-med just
levelsen. En dylik ändring utlämningsregeln i l6 kap. 10 §av c
brottsbalken kräver grundlagsändring.

Rekommenderade gränser

De talat för rekommenderade har betonat förhållandetgränsersom
reglernas huvudsyfte inte längre skydda från vissa filmeratt är att

få fram budskap till ungdomarna vuxenvärlden inteutan att ett att
tycker vissa filmerna Sådanalämpliga. budskap, har deär haratt sagt,

förutsättningar nå framstörst logiskt uppbyggt ochäratt systemetom
dessutom bygger frivillighet.
Det viktigt för den människan gårär biosom utan attunga som

följa rekommendationen eller tittar film hemma isom samma-
vardagsrummet hanhon skall medvetenär vadatt vara om vuxna-
tycker det. Det det bästa och långsiktigaär skyddetom mest mot
skadlig påverkan.
En rekommenderad l8-årsregel skulle dessutom väl ansluta till den

pågåendeständigt och viktiga vardagsdialogen mellan ungdomar- -
och vuxna.
De förordat rekommenderade åldersgränser har dock varitsom

tveksamma det gällt åldersgränsernade lägrenär år.ll 15och-
Frivilliglinjen bäst, har de för de äldre ungdomarna. Detsagt,passar

också de i allmänhet gårär eller med sina kamratersom ensamma
bio.
Reglerna bör således oförändrade för de nuvarande årsgrän-vara

rekommenderad för den nytillkomna IS-årsgränsen. Inne-serna men
börden det skulle film får IS-årsgräns inteattav vara en som en
rekommenderas för dem under 18 årär inträde får intesom men

för fylltdem år.vägras 15som
De förordat dylik rekommenderad och därmedsom en mer-

mediepølitiskr dettaneutral regel har betonat kräveratt ett engage--
från vuxenvärlden från föräldrar, TV-ledningar, biograf-mang -
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videohandlare, fl.lärare Den föräldraopinionägare, finns börm som
mobiliseras, har de och fler krav hänsyn i bild-sagt, att tasresas
samhället till barn och ungdomar med och tittar.äratt
TV-ledningarna måste också förmås utnyttja informationden som

åldersreglerna på bio vad filmerna innehåller och för vilkager om
åldersgrupper de olämpliga. Detta utesluter ocksåär inte andraatt

förhandsinformation kan användas.typer av
På biografbranschen ankommer det tydliga markeringar igöraatt

entréerna vilka åldersgränser angivits. Ingen tittar påom som som
filmen skall okunnig vilken åldersangive[serekommendationvara om

gjorts.som
stårDet branschen därutöver naturligtvis fritt andraövervägaatt

sådanuttryck för ansvarssituation.en ny
När det gäller brottsbalkens straffbestämmelse förbud motom

utlämning videogram förordas den 15-årsregeln fårnuvarandeattav
oförändrad branschen olika skallatt sättvara men uppmanas ge

information inte minst videokassetterna åldersreglerdeom- -
gällt vid biovisningen.som
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10 Upprättade lagförslag

I enlighet med det anförda har förslag tillupprättats
Lag ändring i yttrandefrihetsgrundlagenom
Lag ändring i lagen 1990886 granskning och kontrollom om

filmer och videogram.av
Förslagen innebär ändringaräven behövs i lagen 1978487att om

pliktexemplar skrifter och ljud- och bildupptagningar. pågårDetav
dock omfattande pålagen utbildningsdepartementet,översynen av
varför inget förslag till ändringar lämnas i denna utredning.
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11 Specialmotivering

11.1 Motiv vid artonårsgränstvingande

11.1.l Förslaget till ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

3 kap. 11 § Utan hinder denna grundlag gäller det före-av som
skrivs i förlag det fall någon i förvärvssyfte barntill elleratt ung-
dom lämnar filmer ingåendemed skildringar verklighetstrogenut av
karaktär återger våld eller hot våld människor ellersom motom
djur.

7 kap. §5 Genom lag får föreskrivas särskild tillsyn över attom
yttrandefriheten i filmer inte missbrukas olaga våldsskildringgenom
och filmer våldöver med eller hot våldatt inte i förvärvssyfteatt om
sprids barntill eller ungdom. Därvid får föreskrivas befogenhetom
för tillsynsmyndighet tillfälligt hand exemplaren att ta ettom av en
film kan innehålla framställning innefattarantas olagasom en som
våldsskildring.

I 3 kap. ll § lämnas för lagstiftning sådan spridningutrymme mot
våldsskildringar till ungdom förbjuds bestämmelsen iav som genom

16 kap. 10 § brottsbalken. Bestämmelsen i 7 kap. 5 § lämnarc ut-
för tillsyn videogrammarknadenöver i överensstämmelserymme

med 10-14 §§ lagen 1990886 granskning och kontrollom av
filmer Ändringarnaoch videogram granskningslagen. följdär en av

straffstadgandet i brottsbalkenatt har ändrats till ävenatt avse
utlämnande film eller videogram till barn eller ungdom underav

år, i stället för till barnarton under femton år, för närvarandesom
Ändringarnagäller. innebär för lagstiftning angåendeatt utrymmet

förbud och tillsyn spridning våldsskildringarövermot någontillav
under årfemton i stället gäller spridning till barn eller ungdom, utan
precisering ålder.av

11.1.2 Förslaget till ändring i brottsbalken
16 kap. 10 §b Den i stillbild eller i film, videogram,som etten

televisionsprogram ellerett andra rörliga bilder skildrar våldsexuellt
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tvångeller med uppsåt bilden eller bilderna sprids elleratt som
sprider sådan skildring, döms, inte gärningen med tillhänsynen om
omständigheterna försvarlig, för våldsskildringolagaär till böter

someller fängelse i tvåhögst år. Detsamma gäller den i bilderrörliga
närgånget eller utdraget skildrar våld människor eller djurgrovt mot

uppsåtmed bilderna sprids eller sprider sådan skildring.att som en
Sprider någon oaktsamhet skildring i första stycketav en som avses

och sker spridningen i yrkesmässig verksamhet eller eljest i förvärvs-
syfte, döms såsom i första stycket sägs.
Första och andra styckena gäller inte filmer eller videogram som

Statens biografbyrå har godkänt för visning fär någon åldersgrupp av
barn eller ungdom under år. De gäller inte heller upptagningarton en

rörliga bilder med innehåll sådan film ellerav samma som en
videogram. Vidare gäller första och andra styckena offentligainte
förevisningar filmer eller videogram.av
Har upptagning rörliga bilder försetts med intygen ett attav om en

film eller videogram med innehåll har godkänts Statensett samma av
biografbyrå någonför åldersgrupp barn ungdom undereller artonav
år, skall inte dömas till enligt första eller andra stycket föransvar
spridning upptagningen. Detta gäller dock inte intygetav om var
oriktigt och den har spritt upptagningen har insett eller bort insesom
detta.

ÄndringarnaFörsta och. andra styckena oförändrade. i övrigaär
delar föranleds det generella granskningstvånget försvinner ochattav

godkännande film eller videogram kravatt endast förärett ettav en
filmer och videogram skall visas offentligt för någon ålders-som

barn eller ungdom under år. Filmer inte lämnasgrupp av arton som
in för granskning eller vid granskningen fått avslag ansökansom

godkännande för visning för årunder ochom artonpersoner som
innehåller våldsskildringar, löper viss risk åtalas för olagaatten
våldsskildring. En distributör film eller videogram kan dockettav en

granskning hos biografbyrån få byrånbesked bedömergenom om
filmen våldsskildringolaga och byrån yttrandevid skullesom en om
tillstyrka åtal, fråga skulle uppkomma, jfr tredje4 § stycketett om
granskningslagen.

16 kap. 10 § Den uppsåtligen eller oaktsamhet ic som av grov
yrkesmässig verksamhet eller i förvärvssyfte till den ärannars som
under femton år lämnar film, videogram ellerut etten en annan
upptagning rörliga bilder ingåendemed skildringar verklighets-av av

karaktär återger våld eller våldtrogen hot människorsom motom
eller djur döms för otillåten utlämning film eller videogram tillav
böter eller fängelse i högst månader. Detsamma gäller densex som
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film,fyllt år lämnartill år intenågon femton ettutarton ensom men
ingåendebilder medrörligavideogram eller upptagning aven annan
våld elleråtergerskildringar verklighetstrogen karaktär grovtsomav

våld eller djur.människorhot motom
Statensvideogramstycket gäller inte filmer ellerFörsta som

någon åldersgrupp barnbiografbyrå för visning förhar godkänt av
rörligaupptagningår. gäller inte hellerunder femton Det en av

harinnehåll film eller videogrambilder med ett somsom ensamma
biografbyrån. offentligaVidare gäller första stycket integodkänts av

filmer videogram.förevisningar ellerav
detutlämnande film videogram slagellerHar sägsett somavav en
fyllt årandra till någon femtonskettförsta stycket meningeni som

ellerfilmenår, gäller stycketinte inte förstaarton ommen
biografbyrå förvideogrammet godkänts Statens för visninghar av

ungdom fyllt år.femtonsom
bilder försetts med intygHar upptagning rörliga attett om enaven

Statensinnehåll har godkäntsfilm videogrameller medett avsamma
under femtonbiografbyrå någon åldersgrupp barnför visning för av
ungdomandraår eller, vad gäller stycket meningen, förförsta som

första stycket. Vadfyllt till enligtfemton år, skall inte dömas ansvar
och denintyget oriktigthar gäller dock intesagts somom varsom nu

eller bort inse detta.har lämnat upptagningen har insettut

tillotillåten film eller videogramBestämmelserna utlämning avom
motsvarandenågon medfemton år kompletteratsunder har en

åldersgruppen femton-någonbestämmelse vid utlämning film till iav
Ändringenår. införandet densjutton följdär arton-nyaaven av

biograf-årsgränsen. granskatsFilmer eller videogram intesom av
någonbyrån förfått ansökan visningoch filmer avslag omsom

år, fåråldersgrupp vid allmänbarn eller ungdom under artonav
sammankomst eller offentlig tillställning endast visas för personer

och förfyllt år. gälla biografLikartade regler börartonsom
sådana filmer eller video-videogram. Försäljning uthyrningeller av

år. Eftersomskall därför inte till underske artongram personer
nivån våldet. filmhöjts tolereras Näråldersgränsen högre enen

lämnas någon åldersgruppen femton-sjuttoneller videogram till iut
ingåendeinnehåller medstraffbarhet rörliga bilderför denkrävs att

återger våld ellerskildringar verklighetstrogen karaktär grovtav som
våld Filmer eller videogrammänniskor eller djur.hot mot somom

biografbyrå för visning föroch godkänts Statenshar granskats av
femtonfyllt undantagna.ärpersoner som

vålds-innehållerfilm videogramAtt lämna ellerut etten som
biografbyrånunder år fastställtskildringar till barn femton trots att
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somfilmen endast får visas för fyllt femton åratt kan, i likhetperson
med vad gäller idag, brott bestämmelsen.ettsom motvara

11.1.3 Förslaget till lag ändring i 1990886lagenom om
granskning och kontroll filmer videogramochav
1 § Framställningen i film eller videogram skalletten vara gran-
skad och godkänd Statens biografbyrå, fårinnan den visas vidav
allmän sammankomst eller offentlig tillställning barn ellerför ung-
dom under år.arton
Ansökan godkännande skall visning för eller fleraom avse en

åldersgrupper barn eller ungdom. biografbyrån god-Kan inteav
känna visning för någon de åldersgrupper ansökanav som avser,
skall ansökan avslås.
Har biografbyrån avslagit begäran attfå visa film eller etten en

videogram, får filmen eller videogrammet barninte ellervisas för
ungdom under år vid allmän sammankomst eller offentligarton
tillställning. Detsamma gäller film eller videogram intesom
inlämnats till biografbyrân för godkännande.granskning och.

Ändringen i första stycket innebär granskningsplikten begrän-att
till filmer skall visas för barn och ungdom underattsas avse som
år. Endast filmer eller videogramarton skall allmänvisas vidsom

sammankomst eller offentlig tillställning för barn eller ungdom
behöver granskade och godkända Statens biografbyrån. In-vara av
lämnas inte sådan film för granskning eller får påden avslagen om
ansökan visning för år,under får filmen visasom artonpersoner
endast för fyllt år.artonvuxna personer som
Videogram inte avsedda för offentlig visning förärsom utan

försäljning eller uthyrning kan, i likhet med gällervad försom
närvarande, lämnas in för frivillig granskning för få filmen god-att
känd från femton år och för därefter kunna hyra filmenatt ut utan
risk för åtal för olaga våldsskildring.
Begreppen allmän sammankomst offentligoch tillställning har sam-
innebörd i förslaget till ordningslag 1992931210prop.ma som ny

allmännaersätta ordningsstadgan 1956617att och lagensom avser
1956618 allmänna sammankomster.om

4 § Framställningen i film eller videogram får inte godkännasetten
för visning barnfor eller ungdom under år, händelsernaarton om
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sådant framställningensådant och i sammanhangskildras sätt att
skada.ungdom under åreller psykiskvålla barnkan arton

inne-framställningensärskilt beaktasVid bedömningen skall om
våldskildringarhåller närgångna eller utdragna grovt motav

tvång skildrarvåld eller ellermänniskor eller djur, skildrar sexuellt
pornograñska sammanhang.barn i

begäran film ellerbiografbyrån avslagit vissOm har visaatten
under framställningenvideogram någon år och inne-förvisst arton

denandra skallsådana skildringar stycket,håller i somsom avses
underrättas detta.begärt särskiltgranskningen om

Ändringarna iförbjuda eller klippainnebär dels möjlighetenatt att
försvinner, tidigarefilmer eller videogramhelt dels denatt censur-

förråande prövning framställ-grunden i stället medersätts omen
årvålla under psykisk skada.ningen kan barn eller ungdom arton

ålders-skada används vid fastställande de övrigaKriteriet psykisk av
betydelse härför filmvisningar. skall haBegreppetgränserna samma

vålla skada hos ungdomartill vad kan psykiskanpassatmen som anses
åldersgruppen år.i femton-sjutton

vålds-andra bestämmelserna olagaHänvisningen i stycket till om
vålds-kvarstårskildring oförändrade. Skulle olagai brottsbalken en

biografbyrån skall denskildring lämnas in till för granskning,
självfallet få på för och ungdom.avslag begäran visning barnom

förFilmen får då visas för underlättaendast För attvuxna personer.
skalldistributör film bör spridas,osäker vissären som om en

byrånsbiografbyrån då enligtunderrätta ingivaren filmenattom
uppfattning sådan tillämpasskildring. Bestämmelsen skallär aven
biografbyrån åtal vålds-ifall byrån skulle tillstyrka för olagaett

fråga §skildring skulle uppkomma. Enligt 16 kap. 19 brotts-om
biografbyrån åtal vålds-balken skall innan för olagasig allmäntyttra

skildring såvitt filmer Bestämmelsen kanväcks eller videogram.avser
olagamöjligtvis bidra till Attspridningatt stoppa av

biografbyrån våldsskildring dockinte bedömt filmen olaga ärsom en
åtal.ingen garanti för slippaatt

där6 § Vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning
granskad godkänd video-visning och framställning i film ellerav en

får någon inteförekommer tillträde inte medges harsomgram
uppnått den lägsta ålder biografbyrån enligtbestämt 5 omsom

något tredjeinte följer stycket.annat av
godkänts tillträdeOm framställningen har biografbyrån fårinte av

endast medges den fyllthar år.artonsom
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Barn inte fyllt år isju och sällskap medärsom en person somsom
år fårfyllt medges tillträde till visning framställningarton somav en

årtillåten för från år. årbarn sju fyllt sju inte elvaBarnär som men
år fåroch fyllt medgesi sällskap medär artonsom en person som

fråntillträde tillåtentill visning framställning för barnärav en som
år.elva

Ändringen fårhar föranletts artonårsgränsen. Tillträdedenav nya
någoninte medges fyllt år för fall filmen aldriginte detartonsom

granskats biografbyrån godkäntseller den granskats inteav om men
för år.visning för barn eller underungdom arton

§7 Filmer eller videogram lämnats in för granskning skallharsom
återlämnas till den har begärt granskningen.som
Ändringen innebär paragrafens angående bl.a.andra styckeatt

filmklipp och bevarande klipp upphävs.av

19 § Till böter eller fängelse månaderi högst döms densex som
uppsåtligen eller oaktsamhetav

bryter villkor enligt 3mot
bryter 6 åldersgränser för§ tillträde visning,tillmot om
bryter 8 tillståndskort,§mot om
underlåter fullgöra sin skyldighet enligt l7att

Paragrafens första punkt obehövlig och har därför strukits. Enligtär
dess lydelse offentligtkan den dömas visar film eller ettsom en
videogram omfattas granskningsplikt harintesom av men som
godkänts för visning. Den visas film föreller videogramettsom en
barn åreller ungdom under ellervid allmän sammankomstarton
offentlig tillställning bryter i fall 6 § åldersgränser förvart mot om
tillträde till visning.

11.2 Motiv vid artonårsgränsrekommenderad

11.2.1 Yttrandefrihetsgrundlagen

Enligt detta förslag femtonårsgränsenbehövs inte kap. 10 §i 16 c
brottsbalken ändras. Ingen ändring yttrandefrihetsgrundlagen ärav
därför påkallad.
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l1.2.2 16 kap. 10 b och 10 §§ brottsbalkenc

I l § granskningslagen har fastslagits med godkännandeatt attavses
filmen eller videogrammet tillåts visas antingen för alla eller för barn

fyllt år,sju elva år eller femton år. filmEn inte granskatssom som
eller fått avslag ansökan visning för barn och ungdomsom om
under år och därför får rekommenderad artonårsgräns,arton ären
inte godkänd biografbyrån. Detta innebär ändringar 16 kap.attav av
10 b eller 10 §§ inte helt nödvändiga.ärc

11.2.3 Förslaget till lag ändring i lagen 1990886om om
granskning och kontroll filmer videogramochav
§1 Den vid allmän sammankomst eller offentlig tillställningsom

vill visa film eller videogram denför under år,ett ären artonsom
skall inlämna filmen eller videogrammet till Statens biøgrafbyrå för
granskning godkännande.och
Ansökan godkännande skall visning för eller fleraom avse en

åldergrupper barn eller ungdom. Kan biografbyrâninte god-av
känna visning för någon de åldersgrupper ansökanav som avser,
skall avslås.ansökan
Godkännande skall innebära filmen eller videogrammet tillåtsatt

visas för alla eller denför fyllt år, elvasju år eller femton år.som
biografbyrånHar avslagit begäran film ellervisaatt etten en

videogram, får filmen eller videogrammet vid allmäninte samman-
komst eller offentlig tillställning barnför undervisas femton år.
Vid visningen sådan film eller sådant videogram skall ungdomav en

fyllt årfemton år avrådasinte från filmen.som artonmen att se
Detsamma gäller film eller videogram inlämnatsinte tillsom
biografbyrånfär granskning godkännande.och

Ändringen innebär granskningsplikten begränsas tillatt att avse
filmer skall visas för barn och ungdom under år. Endastsom arton
filmer eller videogram skall visas vid allmän sammankomst ellersom
offentlig tillställning för barn eller ungdom behöver granskadevara
och godkända Statens biografbyrån. Inlämnas inte filmen förav
granskning eller den får påavslag ansökan visning förom om

under år, får filmen rekommenderadpersoner arton en
artonårsgräns, vilket innebär filmen fårinte visas för den inteatt som
fyllt femton och den skall bestämt avrådas för dem inteatt som
fyllt år.arton
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Syftet med följden beslut godkännande, är attatt ettange av om
film biografbyrån visning förskilja godkänts förnoga en avsom

femtonåringar film ändock fåroch inte godkänts menen som som
femtonåringarvisas för skall avrådas för ungdom isamtidigtmen

åldern femton-sjutton. film för omfattasEn godkänts visning avsom
undantagen från våldsskildring.bestämmelsen olaga Det integörom
filmer fått påaldrig granskats eller avslag begäransom omsom
visning.
Videogram inte avsedda för offentlig visning förär utansom

försäljning eller uthyrning kan, i likhet med gäller förvad som
närvarande, lämnas in för frivillig för få filmen god-granskning att
känd från årfemton och för därefter kunna hyra filmenatt ut utan
risk för åtal våldsskildring.för olaga

Begreppen allmän sammankomst offentligoch tillställning har sam-
innebörd i förslaget till ordningslag 1992932l0prop.ma som ny

allmänna ordningsstadgan 1956617 och lagenersättaattsom avser
allmänna1956618 sammankomster.om

4 § Framställningen i film eller videogram får inte godkännasetten
för visning, händelserna skildras sådant sådantoch isättom sam-
manhang framställningen barnkan vålla eller ungdom underatt arton
år psykisk skada.

Vid bedömningen skall särskilt beaktas framställningen inne-om
håller närgångna eller utdragna skildringar våld motgrovtav
människor eller djur, våldskildrar sexuellt tvångeller eller skildrar
barn i pornografiska sammanhang.

Om biøgrafbyrân avslagit begäranhar film ellervisa vissatten
videogramvisst underför någon år och framställningen inne-arton

håller sådana skildringar andra deni stycket, skallsom avses som
begärt detta.granskningen särskilt underrättas om
Ändringama innebär dels möjligheten förbjuda eller klippa iatt att

filmer eller videogram försvinner,helt dels den tidigareatt censur-
grunden förråande i stället med prövning framställ-ersätts en om
ningen vållakan barn eller ungdom årunder psykisk skada.arton
Kriteriet psykisk skada används vid fastställande ålders-de övrigaav

för filmvisningar. betydelseBegreppet skall hagränserna härsamma
till vad vållakan psykisk skada hos ungdomaranpassatmen som anses

åldersgruppeni femton-sjutton år.
Hänvisningen i andra vålds-stycket till bestämmelserna olagaom

skildring i brottsbalken kvarstår oförändrad. Skulle vålds-olagaen
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skildring biografbyrånlämnas in till för granskning, skall den
fåsjälvfallet avslag begäran visning för barn och ungdom.om

För underlätta för distributör osäker vissäratt en som enom
film bör spridas skall biografbyrån då underrätta ingivaren attom

byrånsfilmen enligt uppfattning sådan skildring. Bestämmelsenär en
skall tillämpas biografbyrån byrånifall skulle åtaltillstyrka förettav

våldsskildringolaga fråga skulle uppkomma. 16 19Enligt kap. §om
brottsbalken skall biografbyrån åtalsig innan allmänt för olagayttra
våldsskildring väcks såvitt filmer eller videogram. Bestämmel-avser

kan möjligtvis bidra till spridning vålds-olagaatt stoppasen av
skildringar. Att biografbyrån inte bedömt filmen vålds-olagasom en
skildring dock ingen garanti för slippa åtal.är att

6 § Vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning där
visning granskad godkändoch framställning i film ellerav en
videogram fårförekommer tillträde inte medges någon inte harsom
uppnått ålderden lägsta biografbyrån bestämt enligt 5som om
inte något följer tredje stycket.annat av
Om framställningen har godkänts biografbyråninte får tillträdeav
medges någoninte Ungdominte har fyllt femton år. harsom som

fyllt femton år dessutominte skall avrådas frånarton attmen se
filmen eller videogrammet.

Barn årinte fyllt sju och i sällskap medärsom som en person som
fyllt år får medges tillträde till visning framställningarton av en som

tillåten för barn från år.sju Barn fyllt år årär sju inte elvasom men
och i sällskap med fyllt år fårär medgesartonsom en person som
tillträde till visning framställning tillåten för barn frånärav en som

år.elva

Ändringen har föranletts den artonårsgränsen skallav nya som
rekommenderad. För det fall filmen aldrig granskats biograf-vara av

byrån eller den granskats inte godkänts för visning för barnom men
eller ungdom under år får tillträde inte någonmedges intearton som
fyllt femton år. åldernUngdomar i femton-sjutton år skall dessutom
avrådas från filmen.att se

§ Filmer7 eller videogram har lämnats in för granskning skallsom
återlämnas till den har begärt granskningen.som
Ändringen innebär paragrafens angåendeandra stycke bl.a.att

filmklipp bevarandeoch klipp upphävs.av
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19 § Till böter eller fängelse i högst månader döms den somsex
uppsåtligen eller oaktsamhetav

bryter villkor enligt 3mot
bryter 6 § åldersgränser för tillträde till visning,mot om
underlåter andrautfärda rekommendationer enligt 6 §att

stycket,
tillståndskort,bryter 8 §mot om

underlåter fullgöra sin skyldighet enligt 17att

Paragrafens första obehövlig därför En-punkt och har strukits.är
ligt dess lydelse kan den dömas offentligt visar film eller ettsom en
videogram omfattas granskningsplikt inte harsom av men som
godkänts för visning. Den film förvisar eller videogramettensom
barn eller årungdom under femton vid allmän sammankomst eller
offentlig tillställning åldersgränserbryter i fall 6 § förvart mot om
tillträde till visning. Det skall vidare straffbart underlåtaatt attvara
utfärda artonårsgränsen.rekommendationer om
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Reservation
ledamoten Gunilla Bodinav

Våldsskildringsrådet föreslår det skall införas ytterligareatt en
åldersgräns 18 årvid för offentlig visning film och videogramav

i samband därmed Rådetbort. för all-samt att tas ettvuxencensuren
åldersgränsendenmänt skall rekommende-resonemang om nya vara

rad eller ej.
Jag mig införandet l8-årsgräns biograf ochmotsätter ävenav en

borttagande följande skälav vuxencensuren av
Dagens IS-årsgräns innebär hel del filmer med kraftigaatt en

våldsinslag klipps någraoch förbjuds helt, enligt Biograf-ävenatt
byrån. Främst sker detta års-med hänsyn till ungdomar 15-18iatt
åldern kommer dessa filmer.att se
Om inför 18-årsgräns skulle antagligen dessa klipp ellerman en

förbud inte såledeskomma och det skulle komma finnasgörasatt att
vuxenfilmer på innehållermarknaden kraftiga vålds-och brutalasom
inslag. Dessa filmer skulle dessutom mycket finnas relativtsnart
lättillgängliga för barn- och ungdomspublik på videomark-storen
naden.
Med rekommenderad 18-årsgräns skulle dessa filmer sannolikten

komma de flesta ungdomar intresserade, dvs deär ävenatt ses av som
under 18 år.ärsom

Jag instämmer rådetsi 9uttalande i avsnitt
samhället har stödja och hjälpa föräldrarna iatt ett attansvar-

deras roll fostraresom
effekterna blir starkare i biografsalongen,att samt-
det viktigt fråntydliga signaler vuxenvärldenäratt att attge om-

vissa filmer inte betraktas lämpliga för barn och ungdomarsom
ålder.under vissen

Just därför jag det viktigt behålla det nuvarandeäratt attanser
innebär vissa klipp kan filmeri de visassystemet görasattsom som

svensk biograf.
införandeEtt I8-årsgräns råasteinnebär fil-deattav en

påblir tillgängliga påbio påvideo heltäven ettmerna men
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för Vuxenfilmnärvarande. kommer fortsätt-sätt änannat
våldsskildringningsvis endast vid olaga och barnpornogra-

föremålfibrott kunna bli för mycket liberal rättsligatt en
åldersgränsprövning efterhand. därföri En innebärny en

så kraftig liberalisering filmcensuren skyddetatt motav
våldsutbudet på film och video i praktiken minskar.

l8-årsgränsEn bindande skulle inte heller fullständigtgarantera ett
skydd för åldrarna.de Hur skall biografvakten kunna avgörayngre

får gå in och inte. Det säkert svårtmycketär sätta stoppattvem som
för reslig 16- eller 17-åring vill in tillsammans med sina kam-en som
rater.
De nuvarande åldersgränserna etablerade och relativtär accepte-

rade. Om de behålls blir kvar, vilket visstettvuxencensuren ger
skydd för barn och ungdom i hårdadagens mediesamhälle.
Det kan egentligen inte ligga i samhällets intresse att acceptera ett

våldökad utbud till barn och Införandet IS-årsgränsav unga. av en
jag därför eftergift för starka kommersiella intressen.ser som en
Enligt min uppfattning våldsskildringsrådetborde i först kunna

bevisa intedet skadligt våldsinriktademed filmer innan viäratt
föreslår marknaden liberaliseras ytterligare. Det skulleatt ettge
bättre skydd för barn och användaän görs,att, ytt-unga som nu
randefriheten avgörande skål för släppa allt fritt. Denett attsom
totala yttrandefriheten för de riskerar påinförasattvuxna annars
barn och ungdomars bekostnad.
Vuxenvärlden har idag all anledning markera och försätta gränsen

vad kan accepteras.som
Den s.k. friheten från granskning och i utbudet i TV ochcensur

video inte heller något för släppaär allt fritt. Snarareargument att
borde samhället angiven nivå tjäna förebild för interna-en av som
tionella avtal gränsöverskridande TV-sändningar och för etiskaom
avtal videobranschen.med
Branschen har själv pekat risker med införandet 18-års-av en

framhållerMan våldetgräns. mycket lätt spiller sig tillatta av
video och övriga media. En frånmotvikt samhällets sida därförär

detta påskäl plats.även av
Kunskapen bildvåldets effekter har ökat markant påävenom senare

år. Ett antal undersökningar har slagit fast våldsinslag i mediernaatt
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på kort på lång individerkan leda till aggression och sikt för vissa
under vissa omständigheter.

framstår ocksåEtt förslag liberalisering ñlmcensuren uti-om av
från dessa forskningsresultat Våldsskild-icke trovärdigt för detsom
ringsråd uppgift bl.a. varit åtgärdersamordna myndighetersattvars

skadliga våldsskildringarverkningar i rörliga bilder.mot av
Enligt FNzs konvention barnets åtarrättigheter artikel l7 sigom

konventionsstaterna utvecklingen riktlinjerlämpligaatt uppmuntra av
för skydda informationbarnet och material till skadaäratt mot som
för barnets välfärd. Sverige har ställt sig bakom konvention,denna

åldrarna år.barn i 0-18 förslag Våldsskildrings-Detsom avser som
rådet lägger jag strider barnkonventionens intentioner.motanser

Mot bakgrund vad jag framfört jag mig därförmotsätterav ovan
rådets förslag införande filmisk vid 18 årvuxengränsom av en ny
och samtidigt borttagandeett av vuxencensuren.
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Särskilt yttrande
ledamöterna Christina Linderholm och Ulla Petterssonav

Rådets diskussion åldersgränsernahuruvida vid offentlig filmvis-om
ning bör tvingande eller rekommenderade har funnit värdefull.vara
Vi vill dock deklarera vi tvingande åldersgränser äratt attanser en
förutsättning för avskaffande.vuxencensurens
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Särskilt yttrande
ledamöterna Sven Allerstrand, Gunnel Arrbäck,av

Jan-Erik Billinger och Erik Nilsson

finnsDet starka yttrandefrihetsrättsliga skäl hävdaatt att statens nu-
varande möjlighet för publik ingrepp i form klipp igöraatt vuxen av
filmer och förbud visning filmer bör avskaffas. Samtidigtmot av
finns det goda skäl för den publiken ändå bibehålla vissaatt yngre
restriktioner respektive rekommendationer. Vi gårdetattanser en

naturlig skiljelinjerätt mellan barnyngre ungdomar och justvuxna
vid myndighetsåldern 18 år.
Med hänvisning till yttrandefrihetsrättsliga principer kansamma

det värde i någon förhandsgranskning för myndigaett attanses vara
överhuvudtaget inte förekommer. Det kan finnas vissa skälvuxna att
den nuvarande s.k. tillräcklig och någonatt vuxengränsen äranse att

förhandsgranskning inte heller skall förekomma för filmer skallsom
visas för fyllt år.15personer som
För detta dock alltför långtgående,är påmed tanke denoss att nu-

varande s.k. vid år,15 lägst blandvuxengränsen, alla kända länderär
i världen. såOch länge det finns allmän med innebörden consensus

vissa särregler bör finnas för barn, såatt länge råder också sam-
stämrnighet filmmediet skiljer sig från andra medier däratt ingaom
åldersgränser överhuvudtaget existerar. För det viktigasteär attoss
slå fast friheten för kunna filmer i det skick de gjortsattvuxna se av
regissörerproducenter och därmed blir det viktigt avlägsna film-att

möjlighet ingripa filmer i form klipp och för-attcensurens mot av
bud. Det handlar både rättigheterna för dem filmer fågörom attsom
visa dem i sitt ursprungliga skick och rättigheterna för attom vuxna
få filmerna i detta ursprungliga skick. Vi dock det finnsse attmenar
skäl till fortsatt generell förhandsgranskning biograffilm, enbart iav
syfte åldersgränser, inklusivesätta den åldersgränsatt tillträdenya -
från år15 avrådes för under 18 år pläderarmen personer som-
för.
Vi kort censuren i form förhandsgranskningsagt, att kananser, av
bestå medan censurerandet i form möjligheter till ingreppav
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Om vi iavskaffas. framstår viktigare teorin.Praktiken här änsom ,
filmerna bör vi kunnapraktiken avskaffar möjligheten till ingrepp i v

fortfarande finnsleva med förhandsgranskningenden formellaatt
kvar.

alltså förhandsgranskning ochVi förordar fortsatt ordning meden
åldersgränser följandebeslut bio enligtom

barntillåtet,åldersgränseringen ändring beträffande nuvarande
år år;7 och ll

l5-årsgräns, innebörduppmjukning nuvarande med atten av
årfyllt ll inte skall hindras tillträde filmenatt ut-personer som men

tryckligen avråds årför under 15personer
införande åldersgräns vid 18 årrekommenderadenav ny - -
innebörd årmed fyllt 15 inte skall hindras tillträdeatt personer som

filmen avråds år.uttryckligen för under 18attmen personer
Rent praktiskt innebär förslaget obligatoriska förhands-denatt

granskningen därmed skall kvarstå för filmer ochsom anser-
videogram skall visas offentligt inte längre skulle inbegripasom -
möjligheter biografbyrånför förbjuda film eller beslutaatt en om
klipp vissa sekvenser. enda syftet granskningen skulleDet medav

åldersgränser. Dock gäller naturligtvis liksom hittillssättaatt utvara
filmdistributör låg åldersgränsönskar viss själv kanatt en som en

redigera film för sådan åldersgräns.den tillatten anpassa en
Vi det kriterium bör gälla för samtliga åldersgränserattanser som

skall risk för psykisk skada för åldersgrupperna.de aktuellavara
En viktig utgångspunkt för det samhällets förär attoss vuxna oro

ungdomars medieanvändning överdriven och ofta brist-byggerär
förståelseande för ungdomars kultur och uttrycksformer.egen egna
finnsDet exempel på detta i debatter förts under degott om som

decennierna kring olika fenomen attraherat ungdomarsenaste som
och opinioner velat stoppa.som vuxna
För ocksådet därmed avgörande den 18-årsgränsenär attoss nya

blir just rekommenderad och inte tvingande. Det skulle innebära
problem i dagens mediesituation införa regler kan innebäraatt som
ökade restriktioner för åldersgruppen 15-18 år, vilket skulle kunna
bli resultatet tvingande 18-årsgräns. Det skulle medföra denav atten
nuvarande skillnaden mellan tillgängligheten i de olika medierna
ytterligare skulle och vi realiteten skulle godta detta.accentueras att
Det finns skäl för åsikten filmupplevelsen på bio kan starkareatt anses
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motsvarande upplevelse film i tv-format. Och finns tvåän detav
sidor den medaljen. Den särskilt för de barnenär att yngstaav ena

våldsinslagkan och skrämmande bli överväldigandescener mer
bio, vilket vi motiverar striktare bestämmelser för dessamenar
åldersgrupper på bio Den andra för de något äldre ungdomar-är att

kan biovisning ofta medföra rikare upplevelse film änna en en av en
tittande hemma den mindre Och till detta ocksåkommerrutan. att
biosalongen kontrollerad social situation.sätt ärett annat en
Skälen till införandet rekommenderad l8-års-att attanser av en

bör åtföljas uppmjukninggräns åldersgränsnuvarande 15 årav en av
följandeär
det blir logiskt ha åldersgränsersamtliga villkoradeatt resp-

rekommenderande;
vi vill avdramatisera åldersgränserna och inte ungdo-utestänga-
tonåreni från bio filmer de i utsträckningattmar storse som

redan på video och i tv;ser
med kriteriet risk för psykisk skada för åldersgränsersamtliga-

blir det också naturligt bedömningarna för de olika ålders-övreatt
blir någotgränserna annorlunda i dag.än

I fråga konsumtion rörliga bilder verkligheten denärom attav
ungdomar i mitten tonåren inte alls respekteraär tvungnaav att
åldersgränserna de inte själva vill. Det bara frågaärom atten om
byta medium. Det det kan förbjudas för dem biomesta av som
finns lätt tillgängligt på video eller i Däremot det viktigt deärtv. att
har klart för sig vad ansvariga mindre bra för demvuxna anser vara

del för ålder.i tidig Och det våratt ta övertygelseär ävenav att om
många ungdomar väljer riktlinjer inte innebär direktaatt trotsa som
förbud, så har de i längden medvetna dessa rikt-nytta attav vara om
linjer.
Det också starkt understrykaär värt det i dagens lägeatt att som

möjligen kan problemet ingalunda filmvisningarna biograf,ärvara
med dess offentliga karaktär och fråninsyn bevakande medier och
opinion, visningar dessutom för mycket liten andelsom svarar en av
den samlade konsumtionen rörliga bilder, såi fall den över-utanav
väldigande andel tittande försiggår privat, via video och tele-som
vision.
Vi emellertid också det skall finnas vissaattanser gränseryttersta

för vilka bilder överhuvudtaget skall få spridas civiliseratisom ett
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samhälle. Till tillåtetdet inte skall sprida hör främstattsom vara
vissa skildringar våld tvångsexuellt och i pornografiska filmer,av

någotdär försvarlighetskriterium inte föreligger, liksom skildringar
barn i pornografisk bild. Dessa förbud bör, liksom hittills,av upp-

rätthållas i form efterhandsgranskning, dvs. spridningsförbud iav
brottsbalken.

För händelseden film tillinlämnas granskning hos biograf-en som
byrån innehållaskulle skildringar kan bedömas strida demotsom

nämnda brottsbalksreglerna, byrånskulle meddela distributörennyss
formellt beslut IS-årsgränsrekommenderad tillsammans medett om

information spridning filmen kan komma tillledaatt att attom av
byrån åtalhos JK tillstyrker för brott bestämmelserna olagamot om
våldsskildring.
När det gäller brottsbalkens regler videogram förordar vi attom

det nuvarande utlämningsförbudet till den under 15 år ändrasärsom
till gälla den år.underäratt som



85SOU 199339 Bilaga 1

Kommittédirektiv
ww
tå

Dir. 199040

Rådet våldsskildringarskadligamot

Dir. 199040

Beslut vid regeringssammanträde den juni 199021

Chefen för Utbildningsdepartementet, statsrådet Göransson anför.

Mitt förslag

Rådet i enlighet medskadliga våldsskildringar inrättasmot ett organsom
kommittéförordningen skadligamed uppgift samordna verksamhet motatt
våldsskildringar i rörliga bilder.

Bakgrund

l 19899070 presenterade regeringen åtgärdsprogrambrett förprop ett
minska skadeverkningar vâldsskildringar i rörliga bilder. Regeringenatt av

föreslog bl särskilt råd skadliga våldsskildringar inrättas.skulleatt ett mota
Rådets uppgift skulle bli samordna olika insatser statliga och andraatt av
myndigheter, organisationer och näringslivet. Vidare föreslog regeringen att

biografbyrå skulle i uppdrag hastatens tillsyn videogrammarkna-överatt
den. För detta ändamål skulle byrån bygga organisation i landet.upp en
Genom beslut den 22 1990 tillkallade chefen för utbildningsdeparte-mars

organisationskommitté med uppdrag utarbeta förslag tillmentet en att orga-
nisation för det rådetnämnda biografbyrånsoch för tillsyn video-överm m
grammarknaden. Kommittén lämnade sina förslag beträffande rådet 30den
maj 1990.
Riksdagen godkände den 31 maj 1990 i allt väsentligt propositionens för-

slag.

Några utgångspunkter rådetsför arbete

ställeI för censur

Debatten videovåldet har i utsträckning handlat det skstorom ex-om
tremvåldet. Här har stark opinion fram. Föräldrar har slutit sigväxten sam-
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lokalt bildatoch aktionsgrupper. namninsamlingar har genomförts. för-man
eningar och organisationer har fört videovåldet sina dagordningarupp

i mångaoch kommuner har mediagrupper tillsatts.
Rådet våldsskildringarskadliga har bl.a. denbeslutats förmot att

nämnda opinionen till Regeringen och riksdagen inte varit be-harmötes.
redda införa förhandsgranskningobligatorisk videogram. Huvud-att en av
skälet åtgärden effektiv,inte bedömts eftersom deär flestaatt extrem-som
váildsfilmer finns marknaden. Rådetden skadliga våldsskild-svarta mot
ringar har möjligheter i samarbetestörre nära med folkrörelser ochettatt -
med skilda påverkalokala och förändra utbudet. Medlen opi-ärgrupper -
nionsbildning. kunskapsutbyte och information.
l den allmänna debatten har ibland förts fram det centralaargumentet att

med lagstiftning inte effektiviteten de signaler den skickarär utan uten om
moralisk uppfattning. Också rådet.här kan med sin breda satsning påen

samordning. fylla funktion. Tillsättningen rådet frånmarkeringären av en
samhället vissa inslag i hittillsvarande utveckling inteatt accepteras.

Inre bara extremvåldø

Rådets extremvåldet. Fråganarbete skall inte enbart våldsskild-avse om
ringar måste i perspektivet hela det rörliga nårutbud bilderses av av som
barn och ungdomar. Här finns nyhetssändningarna det ski TV ochtex un-
derhållningsvåldet. hållerDessutom det snabbt mark-växaatt upp en ny

Ävennad med olika data- och TV-spel. de utformas ofta med inslagtyper av
våld och brutalitet.av
Det breda rådetperspektivet innebär skall följa hela marknaden ochatt
bedömningargöra hur den utvecklas i dessahänseenden. Samtidigt inne-av

bär det rådets arbete i huvudsak skall för barn ochverka ungdomaratt att
själva klarar kritiskt granskai och det utbudet. Härorientera sigatt storaav

det inte minst viktigt rådet inriktar vuxengenerationen. Detär sigatt mot
finns i dag kunskapsklyfta mellan ungdomar och det gäller filmnären vuxna
och video. Samtidigt relationerdet de i till de främstär näravuxna som unga
kan bidra till Rådetsbygga motståndskraft vâldsskildringar.att motupp en
arbete bör således i första hand inriktas kunskap och information.mot

Skolans ansvar

hand föräld-naturligt förstaligger iför vad barn i sina hemAnsvaret ser
bilden måsterörligaviktig roll. Den ägnasMen skolan har härävenrarna. en
mediekunskapendelenuppmärksamhet. Denoch kvalificeradstor aven
kontakt med den.kommer ifogas så alla elevermäste i skolans arbete att

beträffande skrivnagällt i skolanEleverna precis länge harmåste tex-som-
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kritisktanalytiskt betraktelsesätt ävenanlägga ettuppmuntras attter -
bilder.rörliga

samråd framför allti meduppgifterrådets viktigasteDet blir attaven -
åtgärder härutforma deFilminstitutet-Svenskaochskolöverstyrelsen som

kan motiverade.vara

Rådets uppgifter

församarbetsorganuppgift för rådetgrundläggande ärEn ettatt0 vara
biografbyrå. brottsförebyggandesocialstyrelsen.skolöverstyrelsen. statens

barnmiljörådet. Syf-bild ochungdomsråd, ljud ochrådet, arkivet förstatens
de organi-konkret hjälp tillochstöd.brettär uppmuntranatt etttet enenge

och olika videovålds-arbetar medi landetsationer sättute somgrupper
rådets ligga på infor-samordnande uppgifter skallfrågorna. Tyngdpunkten i

och utbildning.mation
åtgärderfrågan vilka konkretaarbete prioriteraRådet skall i sitt somom

för detlärarutbildningenutbildningsvåsendet och iinombehöver vidtas att
Många i dagde lärareförbättras.skall kunnaarbetetförebyggande somav

fortbildningstödkunskap ochökadfrågor behöverundervisar i dessa genom
skallmediekunskapförslag till hurRådet utarbetaskalloch andra insatser.

nivåer.på olikaarbetefogas i skolanskunna
marknadsutvecklingen ochföljarådets uppgifterEn viktigaste är att0 av

samråd arkivetframför allt i medRådet skall-tekniska utvecklingen.den
och tendenserutvecklingi videogrammensför ljud och bild studiergöra-
TV-spelen.beträffande data- ochockså utvecklingenoch följa den snabba

massmedie- ochfölja de erfarenheterRådet skall också kontinuerligt0 som
rådet därvid kanfördelområdet. Detpåverkansførskare ärgör en om

folkrörelserkan användasinformationsprida populärvetenskaplig som av
i landet.och olika lokala utegrupper

sittinformationutbildningsdepartementetRådet fortlöpandebör0 omge
åtgärdspro-uppnås följd regeringenstillde effekterarbete och avsomom
reglerna förerfarenheterna derådet följasynnerhet börl av nyagram.
lämpligtdetsammanhanget åroch i det överväga attvuxenmedverkan om

l8-drs-eller införaåldersgränsernagällandeförändra de texatt ennya.nu
gräns.

Rå-videobranschen börsjälvsanering inletts inomDen uppmuntras.0 som
diskuterabranschen kontinuerligtmed ochkontaktdet bör etablera näraen

videodistributö-hand det medsjälvsanering. l förstaåtgärder för ärfortsatta
rådet dessa samtal.skall förarerna

ochutbildningsväsendeforskning.Rådet till projekt inomkan initiativta0
videokon-skilda samhällsgruppersgälla studierföreningsliv. kanDet tex av

medutbudet. arbetekartläggaambitionsumtion, lokala projekt med att
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Radetsvideomarknaden.kvalitetsinbrytningar påellermedieprogram upp-
lämpliga.projekt ltiir kanföreslå degift skall att som varavara

sambandfrån iuppgifter distributörernabehöver ställasDe krav på0 som
målsätt-övergripandeDenregistreras måste övervägas.med videogramatt

fungeraregistret skall kunnauppgifterna i sortsningen skall enatt somvara
och detillsynsorganisationBiografbyrånsvideogram.varudeklaration för

få be-den kunnahjälpmarknaden skall medvill följa utbudet ettavsom
detta arbete.medverka iRådet uppgiftharutvecklingen. attengrepp om

vâldsskild-otillåtnauppgift bekämpaRådet slutligen habör även att0 en
tillsynsorganisationpolisen och deni främstuppgiften vilarDenringar. nya

biografbyrå. Rådet bör dock ha nåraskall knytas till ettstatens samar-som
i landetmed de lokalaochmyndigheter ävenbete med dessa grupper som
del sinakan bliRådets bidrag i detta arbetefrågan.sig i att geengagerat av

utvecklas.videoutbudeterfarenheter hurav

Rådets arbetsformer

iRådet skallinformation.utbyte ävenforum förRådet skall ett avvara -
inriktningen arbe-området- diskuterasamordningentillsyfte bidra avatt

organisatio-ochrådet anknutna verkende tillvideovåldsfrågorna imedtet
rådsarbetet.grundläggande beslutenockså fatta deRådet skall omnerna.

arbetsutskott, med förslagsvisdet finnasärenden börlöpandeFör ettmer
fem ledamöter.

delvisoch till uppdragensrådets uppdragbredden itillMed hänsyn -
organiserasbasplanetrådets arbetenaturligtdetskilda karaktär är om-

handlingskraftuppnådåblir lättareDetprojekgrupperarbetsgruppeni att
medverkaskallorganisationermyndigheter,koncentration. Deoch etc som
tilldärför knytasfölja det, börkontinuerligt ävenrådetsi arbete eller grup-

rådet.iperna
i landet.olika lokalamedoch kontaktRådet godskall ha nära grupper

kommunal regi.ilyfta fram de insatser görsskälHår finns det ävenatt som
kulturpolitik ochskola ochförviktigt konkretharKommunerna ett ansvar

rådet skall kunnafrågor. Om utgörasocialaförockså huvudansvaretde har
viktigtdet ävenlokalaolika ärför attinformationsbas personergrupperen

enskilda kommu-Mångaarbete.får rådetsföljaerfarenhetkommunalmed
videovåldet.har visat motett stort engagemangner

forskarkunskap, intetill sigfår knytarådetviktigtdetSlutligen är att
kunnaskallregionala sät-ochcentralaskilda projekt-rådetsminst för att -

projektenerfarenheternaochkunskapssammanhangbrettin i se-avtas ett
rådetspåminnaockså skäl härDet finnstillgodogöras.kunna att omnare

erfarenheterdeinformationlättfattligfortlöpandeuppgift somomatt ge
forskarvärlden.vinns i
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rådetsUtbildningsdepartementet för sekretariat. lokalförsörjningsvarar
utrustning förtekniska övriga kanslikostnader.och samt

Hemställan

till jag anförtMed hänvisning vad har hemställer jagnu
rådbeslutar inrätta omfattatregeringen kommittéförord-att att ett av-

våldsskildringar1976119 skadliga högst ledamöterningen 12mot om-
med uppgifter det slag jag angivit ochovanav

bemyndigar förregeringen chefen utbildningsdepartementetatt
tillkalla ledamöter i rådetatt

ledamöterna ordförandeatt utse att samten av vara
besluta sakkunniga. sekreterare och biträde rå-att experter. annatom

det.

Beslut

Regeringen tillansluter sig föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Utbildningsdepartementet
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REGERINGSBESLUT 15KULTURDEPARTEMENTET
man Ik
1992-10-29 Ku91181Me

Valdsskildringsradet
Kulturdeparteme

MåOis1TiLLL9ftZ-a103 33 srocxno
éj,DATUM 7 g,.-

DNR §]5
MinisterrådNordiskaSkrivelse fran

Handlingarna i ärendet bifogas

sekretariat har föreslagitNordiska Ministerradets
harmonisering álders-frågan nordiskatt avom en

biografforestallningartillträde tillförgranserna
nordiskade landernastill behandlingtas upp av

fogades framställningTill skrivelsenregeringar. en
Nordkalottkommittén inrätta frizonfran attom en

Tornedalen.för filmcensur i

sig ibiografbyra har ärendet.Statens yttrat

handlingarna ibeslutar överlämnaRegeringen att
skadliga váldsskildringararendet till Radet Umot
rådets utredning199003 för beaktande i om even-

iför biograffilmtuellt införande 18-arsgransav en
Sverige m.m.

regeringensPa vagnar

b°it Fri1 ,4 34-59I ...ir; smvvlá .gxçå2;,fail.I,
luJens Cavallin

Kopia till

Nordiska Ministerrådet
biografbyraStatens

Tak TelefaxPostadress Gunnie. Telefon [DENDEPS 08lnkobxgnan 1000 H46 Zl6 1310333STOCKHOLM 26 08 763 --
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BIOGRAFBYRÅSTATENS

91911991-10-24 DnrFILMCENSUREN
190291Ert dnr

áiáe;ø/ -KULTURdå BILDNINGSDEP.UTtbildningsdepartementet
m n 28W1991 0ink. 2 03 33 STOCKHOLM-%â2777w lUMgummi,Mg W373Dnr

K//fgx
Yt ver remis k frizon i T alen h nden viverv ikn en rn
h rin frlmcen urbeslutrm av

biografbyråStatens vill anföra följande.

Vi tillstyrker tanken främst för finskspråkigpublik i Sverigevarmt skall kunnavisa filmatt man
godkänts den finländska filmgranslcrtingsbyrån den inte varit föremåläven försom av om

granskninghosden svenskabiografbyrån.

Vi vidare motsvaranderegel skall kunna förgälla visning i Finlandatt svenskspråkigaanser av
filmer godkänts biografbyrå, inte inteäven de granskats filmgransknings-statenssom av om av
byrån i Helsingfors.

Vi inte det sigär lämpligt eller möjligttror sådanatt regel geografisktgöra begränsad,attvare en
exempelvis till Tornedalen. I Sverige finns åtskilliga andra regioner med starkt inslagett av
finsktalandebefolkning också borde möjlighet utnyttja sådan möjlighet. Ochsom att en
motsvarande gäller för Finland.resonemang
Tillämpningen censurregler i Sverige och Finland vissaär, nyansskillnader, såav trots pass
likartade någonrisk för missbruk, i form distributionatt filmer skulle blivit heltt ex av av som
förbjudnai det landet inteoch i det andra, kan försumbara.heltena anses

Vi inte heller det nödvändigtär ha speciella kriterier förtror publikenatt kravtatt ex
finskspråkighet i detta första försök till konkret nordisktsamarbeteinom filmcensurområdet.Den

vill visa frnskproduceradfilm i Sverige för vilken publik helst bör utifrångöra detsom som
beslut åldersgränseroch denfinländskafilmgranskningsbyrånfastställt. Och motsvarandebörsom
gälla i Finland för svenskproduceradfilm.

Filmgranskningsinstitutionernai de nordiska länderna vi inkluderarsex ländernär Färöarnasom
har lagstiftning området har unikt intensivtoch samarbete med regelbundnaegen ett
sammanträffandenoch hel del korrespondens telefonkontakter.och Vi flera århar sedanen
diskuteratmöjligheterna till högregrad harmoniseringmellanländerna.en av

Vi är medvetna vissaskillnader finns mellanländerna.SärskiltDanmark utkristalliserar sigattom
naturligtvis i frånvaronoch med filmcensur för 16år.överav personer

Vi vill för dagen inte lägga några direkta förslag det gäller ytterligare harmonisering inär
filmoensurreglema denordiskamellan länderna.Men vi i intensivdiskussionär engagerade meden
våra nordiskakolleger, meddet uttaladesyftet fram tillkomma sådanaförslag i framtiden.att

Vi idet flera finnshänseenden inomtror mycket de nordiskaatt länderna det ärsamsynav som
angeläget betona, minst iinte relation till kommandeeuropeiskintegration.att en
Podadress Telefon PostgiroBou7728 65.pIln5.tDpqC B-243425 156706recosSTOCKHOLM Telefax

M-210l76
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Sammanfattningsvis tillstyrker vi förslag finskproducerad film efter beslutett attom om
godkännande från den finländska ñlmgranskningsbyrån Sverigeskall kunna visas i med

åldersgräns år årmotsvarande t 16 i Finland i Sverige, år i Finlandnärmast 15 12ex
årll i Sverige 8 år i Finland år frånoch 7 i Sverige särskilt godkännande denutan

biografbyián.svenska

Motsvarande kunna tillämpasregel bör i Sverige för finskproducerad film medmotsvarande
åldersgränsema.översättning av

Detta yttrande efter diskussion i biografbyråns efterstyrelse och samrådmed statensavges
ñlmgranskningsbyrái Finland och ñlmkomroll iäven Norge.statens

BIOGRAFBYRÅSTATENS

a-,z
Gunnel Arrbåck
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11-.ÄlgÅ 3- APR. 1991NORRBOTTENNORDKALOTTKOMMITTEN

L. INDUSTRIKONTOR NHIOCHNORDKALOTTENS HANDELS-

DG!
aanm.LW- 32053 m1991-03-27 .

annanEnaun

MinisterrådetNordiska
Strandstrede 18store

KÖPENHAMNDK-1255

finskproduce-visavillHusförening HFBFolketsHaparanda ytterligarekrävsfilm. För dettafinskcensureradoch enrad ändringåtföljande önskarkostnader. HFH avmed encensur Finlandiså redanbestämmelser attnuvarande censuraven bådapå sidorvisasfilm kanSverige godkänd aveller
i Tornedalen.gränsen

anhåller medverkanochkopia förslagVi översänder omav i Tornedalen.frizon skapasi avseendetill dettaatt en
hälsningvänligMed

NORDKALOTTKOMMITTENNORRBOTTEN

l%QÅ%QLuJi51X
Emil Malmberg

Bil.

manTdüon mansammansPennan
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SkyÅ,ML

w MinisterrådNordisk

WWW WHITE,TUTBILDNINGSDEF
Göran Lannegren 1991os i 2mk 199112 U 2lllUtbildningsdepartementet

Kwum/Møåjá/kh lSto335-103 mc o ° man.SVERIGE
iÃtÃmáá
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06.051991EFJ

J.nr.22053.91.00191

armonise inordiseventuel e e.ce eaVe .
samarbejdenordisk kultureltHandlingsplanen foriledsom

ministerrådet ville nermereb1.a.; ati vedtog over-1988 man
forharmonisering aldersgranserneafarbejdeveje forat ent udvekslingensåledes, affilmforestillinger attiladgangen7i Handlingsplanen Dersd.46-47.ungdomsfilm lettes.børne- ogå vedlagt.bilagtilendvidere afsn.3.2.5henvises -

tilspørgsmålE ikke varet tagetvidereIndtil dettehar op
henvis-ministerrådssammenhang, medovervejelse ikonkret men

Nordkalottkommit-henvendelse fraaktuellening til vedlagte
ministe-nationalerespektivesekretariatet bede deviltén,

således i kanspørgsmålet, førstedetatovervejerier omgang
kultur-styringsgruppeni forpå mødekommende ogdetdrøftes

massemediesamarbejde august 1991.den 26.

i

Me ig hilsen
øçgeg, °k..J

SandelinAnn
Afdelingschef

Strandstraede TelefonTelefaxTelefax forkonlotüd Telex18 udenStore Postgiro
København nordmrdkDK-1255 K 4533114711 155+4533115232 44 3215156+
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påverkanOm medievåldetav
Cecilia Feilitzenav von

Forskningen hur påverkasvi våldsinslag i massmedierna harom av
främst tagit fasta på våldsskildringar i rörliga bilder TV-rutan,-
ñlmduken och videoskärmen. Sällan har studerat inverkanman av
våldsinslag i andra massmedier, dvs. tryckta medier böcker, dags-
tidningar, veckotidningar, serietidningar m.m. eller lyssnarmedier
radio, musikkassetter och skivor.
Forskningen har också främst studerat effekter det fiktivaav

underhållningsvåldet, dvs. tagit populärkulturen och undvikit fm-upp
kulturen. Man har då inriktat sig det manifesta fysiska våldet och i
någon mån det verbala. Undersökningarna långt färre rörande detär
realistiskt framställda våldet, liksom det psykiska, det strukturella
eller det latenta våldet. Vi alltså inverkan actionfilmervet mer om av
och skräckvideo nyhetsvåldän och konstnärligt motiveratt.ex.av
våld. Och påverkan skjutande, slagsmål, knivarvet ochmer om av
mördande andraän makt och förtryck i medieutbudet.typerav av

ÅSkälen till denna forskningsinriktning flera. sidan harär ena
många ifrågasatt nödvändigheten påhittat underhållningsvåld,ettav
ifall detta har skadliga effekter, samtidigt nyhets-menat attsom man
våldet talar för vad verkligen sker, varför inte kanom oss som
avskärma ifrån det.oss
Å andra sidan har forskarna anklagats för skydda och försvaraatt

sin medelklasskultur finkulturen, litteraturen inteegen attgenom
göra studier den. I stället har de alltså populärkulturen,om sett som

appellerar till arbetarklassen, problem och därmedmera ettsom -
gjortäven tillhör arbetarklassen till problematiskapersoner som

objekt. Från denna synvinkel alltså forskningenär i sig förtryck.ett
På liknande finns skevsätt inriktning från forskningens sidaen att

framför allt studera medievåldets ungdomarinverkan barn och -
dvs. vissa barn och ungdomar problematiska, for-medanse som
skarna Ändålätt glömmer studera sin ålder. visar de fåatt egen
undersökningar finns medievåldets påverkan påsom om attvuxna,

de vi intryck.även tar- -
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resultatMotstridiga

underhållningsvåldet i defokuseratbaraforskningenTrots nästanatt
dettamotsägelsefulla. Menändå oftaresultatenmediern, tycksvisuella

massmedie-påbl.a.beroruppfattning. Dendelvis skenbar attär en
kamrater,med föräldrar,samspelifungerarpåverkan indirekt ochär

Demedierna.betydelselångthar äni sin störreskola turosv, som
havill kanskepåverkanmedievåldets ettbekymrar sig översom

gång påundersökningarbesked,hundraprocentigt entydigt atttrots
endamediernautpekaförenklatalltförgång visat det är att somatt
mot-på dedå axlarnakanskeryckerorsaken. Och dessa personer

krångligtfördettyckerforskningsresultaten eller ärsägelsefulla att
givit sig inockså forskarealltflerMed tiden harsig in i dem.sättaatt

rikhal-medperspektiv,ochutgångspunkterolikafältet och det medi
totalomöjligtdet göraföljd. Eftersomresultat ärtiga att ensom

verkligheten koncentrerarhelaundersökningundersökning aven --
undersökningarnafrånResultatenutsnitt den.sig och ett avvar en

verklig-olika delarockså gällamedievåldet därförkommer att avom
roll. Mensinfrigörahelt kaninte hellerheten forskarenvarur egen
bådekompletterarvarandra,stå konflikt mediän per-attsnarare

intressantvarandraspektiven och resultaten sätt.ett
vilkenklargöragäller det bl.a.förvirringFör undvika typattatt

påverkas och i vilketpå,påverkan vilkatänker samman-somav man
Är rädslai formfråga effekterpåverkan sker. dethang t.ex. avom

våldföreställningarAvtrubbningar elleraggressioneller om
påverkan sedankonflikter Gällerbearbetning inreSpänning eller av

TVtittandefrågavuxna Och detellerbarn, ungdomar är om
gängetvideoanvändning iellerhemma om

individuellt.ihåg människormåsteVidare komma att reagerarman
medieinnehållochforskningenAllt tydligare visar att ett gersamma

denindivider. Medanpåverkan hos olikaupphov till olika ena upp-
måhändasamtidigt tredjerädd,spänning, blir den andralever ensom

uppfattningfjärde skevfår ochimpulser till aggressivitet omen en
också fleraforskningentydligare visarvåldet i verkligheten. Allt att

påverkan samtidigt hoskan sketyper samma person.av
människorperspektiv. Allaklarlägga forskarensDet gäller även att

avsiktochpassiva, handlar harsåväl aktiva dvs. delsär ensom
samhälls-krav och allamed det de dels omgivningensgör, styrs avav
ändå lagtsin undersökning kanskeförändringar. Men har forskaren i
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påtyngdpunkten den första aspekten, individer aktiva ochmer som
medieinnehålletväljande subjekt tolkar på sina eller betonarsätt,som

forskaren andra ocksåden aspekten, vi utanför vår kon-attmer egen
påverkantroll för mängd faktorer Och forskarenutsätts av en ser

påverkan påvidare kortganska sikt eller längre periodöver en av
årflera osv

Spänningsupplevelser

Våld och död liksom kärlek, hat, makt, ryktbarhet och ärpengar- -
viktiga företeelser för människan och därför spännande. Särskilt
spännande blir de de framställs dramatiskt, dvs. konflikterom som
eller kamp med hot och hinder, och de innebär prövaattom var

går, något förbud eller visa vad mediepersoner-gränserna t.ex.trotsa
vågarkan, och tål. Formen närbilder, hastiga vändningar,ytterstna -

musik, ljud och ljuseffekter kan spänningen starkare.göra än- -
Underhållningsvåld upplevs därför ofta spännande.som
En mångaav idéer framförts fascinationen inför under-som om

hållningsvåldet, människan i det moderna samhället inte iär att som-
tidigare tillåtsepoker uttryck för sina sadistiska instinkter,ge var--
för detta behov alltmer medievåldstittande.skulle knytas till

Även hållaalla kanske inte vill med denna idé, detärom om
otvivelaktigt så människan har genuint behov Hurspänning.att ett av

detta varierar hos individ från gång till Menärstort samma annan.
det också olika hos olika individer.är Barn och ungdomar ochstort
säkert många vuxna använder ofta medierna för tillfredsställaatt
spänningsbehovet. Ett skäl välja action och liknande stimulans äratt

har tråkigtdet och och söker sinnesretningar ochatt monotontman
starka känslor. Vidare och pojkar oftare spänningssökareär män än

Ängsligaflickor och kvinnor. ocheller aggressiva individer tenderar
också söka spänningsdrama andra. Ett skäl kanänatt upp mer vara en

eller mindre omedveten vilja bearbeta inre spän-attmer egna- -
ningar och konflikter. Ett skäl kan vilja reducera sinannat attvara en
ångest vänja sig vid spänning.attgenom
Spänningsupplevelser vid medieanvändning ganska själv-utgör -

klart påverkan på kort sikt under eller alldeles efter det att man-
tittar. Och forskningen spänning har oftast utgångspunkt denom som
aktiva individens val och motiv. Det behöver dock inte betyda attegna
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bearbetning ångestreduceringeller skulle den enda, eller denen vara
avgörande, fråninverkan underhållningsvåldet. Det behöver inte ens
betyda bearbetning inre spänningar och konflikter verkligenatt av
sker.

Negativ ångestspänning rädsla och-

Många barn, ungdomar och tycker bli lite rädda denärattvuxna om
använder massmedier. Denna önskeskräck eller skräckblandade för-
tjusning egentligen stark formär vad hittills kallats spän-en av som
ning. När denna positiva spänning blir alltför stark slår den iöver
rädsla, negativ spänning.
Det innebär många gånger det imedieinnehålläratt typersamma av
barn och ungdomar gillar därför de spännande,ärsom att som sam-

tidigt skrämmande. Närär barn blir rädda har det enligt för-yngre
äldrarna lika ofta hänt vid barnprogram, t.ex.Astrid Lindgren-serier,

vid Resultaten förklaras småbarn tittarsom vuxenprogram. attav mer
barnprogram ochän oftast sällskap.utanvuxenprogram vuxet

Dessutom har mindre barn lättare identifiera sig vid barn- vidänatt
de TV-inslag barn blir förrädda fram-ärvuxenprogram; som yngre

för allt barn och djur hotasnär obehag faraoch ellerav vuxna, av
behandlas illa. Rädsla vid barnprogram tycks dock såinte stark och
går oftare rädsla vidöver än Devuxenprogram. vuxenprogram som
skrämmer barn framför allt fiktionprogramär och -ñlmeryngre
med våld.
Barn skolålderni blir knappast rädda vid barnprogram utan mest

vid underhållningsfiktion sällan vid nyheter och faktaprogram. De
inslag i fiktionen skrämt, huvudsakligenär olika vålds-som typer av
utövande maskerade figurer,även ödesmusik, mörker, kusligamen
miljöer Majoriteten skolbarn och ungdomar ocksåhar blivitm m.
skrämda vålds- och skräckvideo. Också då motivet våld ochav att se
skräck visa sig tuff,är har många gånger blivit rädd.att man
Rädslan har också givit upphov till negativa följder. Allvarligare

nervositet, mardrömmar, sömnbesvärsymtom ångesttendenseroch-
infinner sig inte sällan. Detta gäller oftare de ängsliga och käns-mer
liga och de inte någonhar med, harmo-ävenattsom prata men mer

iniska barn och ungdomar.
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Det inte så smågenerellt barn oftare blir räddaär äldre barnänatt
och ungdomar. Visserligen årenlär sig med bemästra vissaattman

rädslor tillkommer. Och kan uppplevaävensorters men nya vuxna
obehag och rädsla vid medieinnehåll. frånBortsett omedelbaramer
skrämseleffekter underhållningsñktionvid kan våldsinslag bådei fik-
tion och nyheter leda till överdriven rädsla och föroro
t.ex.väskryckning och våldtäkt vidarese nedan. Det viktigtär att
bearbeta medierädsla samtal med andra och sakliggenom personer
motinformation.
Forskningen dessa medierädsla utgår ganska själv-typerom av -

ifrånklart individer ofrivilligt påverkan,för ochatt utsättsmer-
forskningen har påverkan bådegällt långkort och sikt. Men dessa
forskningsresultat och detta perspektiv oförenligainte med denär

utgångspunkten individen aktiv och olika skäl självmotsatta äratt av
söker spänningsupplevelser. Rädsloresultaten inte heller oförenligaär
med andra påverkan t.ex.felaktiga föreställningaer våld,typer av om
tillvänjning eller aggression nedan.se-

Positiv rädsla kontroll, identitetssökande,-
grupptillhörighet

Medierädsla kan också ha positiva följder, fården tittarent.ex.när att
skydda frånsig och motarbeta verkliga faror, såsom olyckor,yttre
anfall och maktövergrepp.
Man kan tänka sig rädsloupplevelser våldstittandeäven vidatt -

liknande spänningsupplevelsersätt bidrar till befria tittarensom att-
från ångestverklig inombords. Eller den lyfter omedvetnaatt upp
och tabubelagda konflikter och problem till medvetet plan,ett mer

sedan medieinnehållet eller tittaren själv bearbetar indirektsom ett
Hos ungdomar kan t.ex.tittandesätt. skräckfilmer tänkas innebära

bearbetning kroppsliga och erotiska pubertetskriser, känslanen av av
isolering, maktlöshet vuxnaskola eller hat- och hämndkänslor.mot

Dessa teorier härrör från Aristoteles idéer den grekiska trage-om
din katharsisrening,s k Bettelheims uppfattning de folk-gamlaom

liksom psykoanalysen. Några empiriska data stödjersagoma, attsom
sådana katharsiseffekter medierädslan skulle det enda ellerav vara

inflytandetavgörande finns emellertid inte. Vissa resultat ocksåtyder
på bearbetning och lättnad det fiktiva medievåldet tycks skeatt en av
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denmedan flertalet har kvarendast för särskilt fantasifulla personer,
underhållningsvåldet ledde till.negativa spänning

själva aktenmedieskräck kan gällaYtterligare positiva aspekter av
självförtroendefårvåldet, tittandet ökatt.ex.attatt genomse man
för denpå kanoch kontroll. Att hemskheter ärsättett somvarase

försoffan, förbereda sigmentalt, i denliten och rädd tryggaatt
framtiden vänja sig bemästraruskigheter i världen och i och attute

sin rädsla.
Våldstittandet identitetssökandet ochkan medverka iäven vuxen-

skräckñlm till-flickablivandet. Det faktum pojke ochatt en ser enen
fårFlickankönsrollssocialisationen.kan t.ex.underlättasammans

läskigt,hon Usch, vadrätt luta sig pojken, medan sägeratt mot
hanoch pojken får rätt flickan, medanläggaatt svarararmen om

så våldsvideo i killgängetDet inte farligt. skräck- ochAttär se
Och depå manlighetstest.har liknande visat sig delvissätt ettvara

tonårspojkar kom-actionvideos, kan sinainsatta iär genomsom mer
förstås tolkas,filmen ochunder tittandet hur börmentarer upp-om

rätthålla sinasin ledande position i och kontroll överutövagruppen
mindre erfarna kamrater.
Medievåldstittandet också motståndkan betyda och motprotest

tonåringars förhållandetskola och föräldrar i frigörelseprocess. Det
sigsomliga inte i skolan där, har visattrivs och inteatt uppmuntras

orsak till de söker sig till vuxenvärlden icke accepte-attvara en av
rade medieformer och i stället sin identitet ochstärker gruppgemen-
skap i motkultur.en
Som framgår varitden här forskning delstypen merser av som-

förlångsiktigkortsiktig, dels tittarna individer,aktivamer som-
Menvilka våldstittande har olika innebörder i olika sammanhang.

återigen medvarken perspektivet eller resultaten oförenligaär-
påverkan tittare.andra varken för för olikaellertyper av samma

Skeva och värderingarnormer

Rimligtvis bådebör del verklighetstroget och dramatiskt framställten
medievåld, förklarar och våldets följder,motiverar orsaker ochsom
bidra till realistiska föreställningar våldet ochi verklighetenom
demokratiska medievåldetsoch värderingar. Forskningennormer om

påverkankognitiva tycks dock uteslutande ha siginriktat attmer
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leta efter oönskade följder, dvs. påverkadindividensett som mer av
Dennaomgivningen. forskning har gällt påverkan på både kort och

lång sikt.
påTittande fiktivt underhållningsvåld förstås i allmän-störstager

het idéer fantasier våldtankar, och vilket dock inte behöverom ses
negativt. Viss forskning tyder vidare kan förstärkas iattsom man

sina och värderingar aggressivt beteende adekvatäratt ettnormer
medel lösa konflikter.att
Det ocksåtycks så vissa barn, ungdomar ochattvara grupper

grund tittande underhållningsvåld och ävenvuxna av mer-
sensationellt nyhetsvåld får felaktiga föreställningar våldet iom-
verkligheten. Exempelvis kan tittandet leda till överskattaratt man
antalet inbrott rånmord, och i samhället, eller till att tror attman
ungdomsvåldet omfattande det faktiskt mångaär varvidän ärmer
glömmer faktum våldetdet främst 30-40-års-iutövas mänatt av

Överskattningenåldern. i sin upphov till rädsla hos tittarenturger
råkasjälv för våld, i parker efter mörkrets inbrottatt ut ensam

osv.
Sådan felaktigt grundad rädsla kan vidare tänkas leda till högre rop

på lag och ordning och ökat beroende auktoriteter. ocksåDen kanav
på oriktiga grunder legitimera flera polisingripanden, invandrar-
fientlighet och benägenhet till statlig kontroll förelegat redansom
före mediernas skennyheter.
En fråga här forskningsaknas ochbarnärannan men om ung-- -

domar och vuxna våld TV, film fåroch video brist-attgenom se
ande förståelse för hur allvarliga följderna slag och sparkar kanav

Av samtliga barn och det ytterligt få skadas akut ivara. unga som
slagsmålde alltid funnits och kommer finnas. dessa fåMenattsom

fall råaretycks bli och barnen har vid intervjuer inte haft möjliga
konsekvenser klara för sig.
Inte heller resultaten inflytande föreställningar, ochom normer

stårvärderingar i konflikt med forskning andra följder medie-om av
våldstittande.
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Avtrubbning, tillvänjning, likgiltighet ont-
och gott

Medför våldstittande emotionell och kognitiv avtrubbning min-en
skad spänning, minskad rädsla, minskade våldspärrar gentemot som

likgiltigagör och just därför och våldtolereraross mer ettmer som
adekvat medel lösa konflikteratt
Ett flertal undersökningar har visat både barn, ungdomar ochatt

vänjer sig vid underhållningsvåldet, såvuxna att typsamma av pro-
och filmer med tiden upphov till minskad spänninggram ochger

minskad rädsla toleranströskeln stiger alltså.-
Däremot finns inte någon gedigen forskning verkligen bekräf-som

detta skulle påverka vårtar uppfattningatt och handlingsbenägenhet
våldet i samhället, så skullegentemot känna allt mindre avskyatt

den våldet, alltmot utövar mindre medlidande med densom som
för det ochutsätts likgiltigt avstå från ingripa. Ett antal k labora-att s

torieundersökningar har gjorts med mindre barn, sådana studiermen
går inte med säkerhet generalisera till verkliga livet.att
Den forskningen tillvänjning vid medievåldet harmagra om som-

framgår individen passivmest och påverkad.sett som mer-
Hypotesen har framförts det just denna tillvänjning vidär under-att
hållningsvåldet banar för ökadvägen aggression, empirisktsom men
underlag saknas.
Samtidigt har dock forskare med den utgångspunktenmotsatta

framfört, avtrubbningen eller likgiltighetenatt något titta-är som
aktivt och medvetet försöker uppnå. Han eller hon vill kanske fåren

ökad kontroll eller distanseraöver sig från obehagliga upplevelser av
medievåldet, lära sig bemästra eventuella verkligt våldmedmöten
eller framstå tuff i ungdomsgänget jfr under positivsom ovan
rädsla. Inte heller sådant antagande striderett de andramot typer av
påverkan hittills presenterats.som

destruktivKonstruktiv och aggression

Särskilt bland barn medielekarär mycket vanliga och vissayngre är
inspirerade medievåldet. Det kan gälla tuff slåss,ochav t.ex. att vara

karatesparkargöra eller leka gatuvåld. Delvis ändras också sättet att
tuff, slåss i och med medieinnehålletvara förändras. Dennaosv. att



SOU 199339 Bilaga 1053

lek, ofta imitation,är märks särskilt hos pojkar. Ofta detärsom ren
fråga kortsiktiga impulser och till del verkar imitationen be-om en
arbetande barnen måste få utlevelse för sina intryck iblandsom är-
rädsloupplevelser för reducera spänningen. Men sker imitationenatt
ofta, kan den också fungera inlärande socialisationsfaktor.som en
Även imitation kraftigt åldern,med bl.a. eftersom detavtarom är

de barnen uttrycker sig med kroppsspråk, kan detyngre mestsom
ibland ske äldre barn,även ungdomar ochatt kopierar medie-vuxna
våld, tips hur något skulle kunna utföras.ett Forskningensom är
enig medierna i dessa fall droppen och inteatt är orsaken tillom
aggressionen sådan.som
När talar aggression dock egentligen inte imi-man om menar man

tation handlingar föregås känslorutan ocheller tankarsom av som
eller mindre införlivats individen. Liksom imitationmer är ävenav

aggression dubbelbottnad företeelse.en
Å sidan kan aggressionsupgølevelser vid medievåld liksomena

spännings- och rädsloupplevelser ibland bearbetandeantas vara av
katharsis-typ, dvs. tittandet fungerar ställföreträdandeatt som en
symbolisk upplevelse med viss efterföljande befrielse från den
aggression tittaren hade redan innan. Men forskningensom ger
varken empiriskt stöd för detta ofta sker, eller för detta skulleatt att

den enda eller påverkanavgörande underhållningsvåldet.vara av
Rimligen kan katharsisupplevelser också finnas, fastän de inte neutra-
liserar andra inflytanden eller inte de vanligaste inflytandena.är
På den positiva sidan bör också understrykas aggressiva hand-att

lingar i sig ibland kan något konstruktivt, ifall de innebärvara att
angripa missförhållandent.ex. i samhället, försvara sigatt mot per-

sonligt förtryck eller kanalisera aggressiva känslor i meningsfullaatt
aktiviteter.
Å andra sidan finns forskning vid det här laget sådanmycket- -

visar underhållningsvåld åstadkommer,att ellersom ökar,
destruktiv såvälaggression kort lång sikt. Det fysiskärsom
aggression studerats, något redan från början finns hossom som mer
pojkar hos flickor ochän hos tillhör arbetarklassenmer personer som
än tillhör medelklassen. Viktigt i fortsattapersoner studiersom är
därför verbalt förtryckäven ochatt maktkampta i formupp av
individuell konkurrens, prestation och självhävdelse andras be-
kostad, antagligen vanligare i medelklassen.ärsom

.
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Undersökningarna visar medievåld fysisk aggressionorsakaratt
hos liten barn och ungdomar ocksåäven vuxna och det ären grupp
fråga liten del deras aggression på sikt högst 5-10om en av -

Minst 90-95 aggressionen på andra fak-berorprocent. procent av
barnens och ungdomarnas personlighet och tidigare aggression,torer

familje- och karnratförhållanden, skola där finner siginte till-en man
och där kapaciteträtta inte Medierna spelaruppmuntrasens osv. en

bidragande roll och kommer in förstärkning i syndromettsom en av
andra förhållanden således spelar roll för aggressionen.störresom
Vidare tyder dessa undersökningar på ömsesidigt orsakssam-ett

band, cirkeleffekt det både så aggressiva barn ochären att mer ung-
domar söker sig till underhållningsvåld så underhållnings-och att
våldet förstärker aggressionen. Och i denna alltsåväxelverkan tycks
det orsakssambandet den starkaste faktorn.senare vara
Däremot har forskningen kunnatinte fastställa något mätbart

orsakssamband mellan underhållningsvåldet våldsbrott.och Mediernas
bidrag till våldstarkt såblir försvinnande obetydligt andra orsaks-att
faktorer helt överhanden Föräldra-, kamrat- skolförhållan-ochtar
den, vistelse i vissa miljöer där droger och ingår,alkohol en sam-
hällsutveckling där tillfällen till brott ökar, bl.a. minskadgenom
kontroll enskilda individer, bilism och överflödav ett av varor.
Även några forskare betonat aggression i vissa fall kanom att vara

något konstruktivt och forskningen kan ha haft påskevatt en syn
aggression, har den kort- långsiktigaoch aggressionsforskningen
sammanfattningsvis främst haft utgångspunkten individenatt mer
passivt för destruktiv påverkan.utsätts
Flera samband mellan å sidan spänningsupplevelser, rädsla,ena

föreställningar, och värderingar tillvänjning och å andrasamtnormer
sidan aggression har också antingen framkommit i undersökningarna
eller varit föremål för antaganden. Resultaten in-olika typerom av
flytanden från medievåldet behöver alltså inte frågaheller i om
aggression stå i motsatsställning till varandra.

Avslutande ord

I denna genomgång har påverkan det manifesta fysiska våldet iav
rörliga bilder tagits det viktigt framhållaär andraupp, men att att

medieinnehåll kantyper ha liknande inverkan. Man kan exempelvisav
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fråga ifallsig det myckna fiktionutbudet och den alltmer utbreddanu
reklamen, med sin framställning glamorösa eller glättiga livsstilar,av
kan bidratänkas till ökade förväntningar, frustration och därmed-
aggression i samhället. Det inte alla förunnat själva uppnåär att-

Ävenmotsvarande tillvaro. inbyggt i det västerländska under-en
hållningsvåldet finns och värderingar och konsu-ägaattnormer om

för morden begås enbart i syftenästan kommamera, att pengar
eller saker inte hat, kärlek eller politisk passion.av-
Ytterligare viktig fråga det faktum befolknings-rören att stora

underrepresenterade iär medieutbudet barn, gamla, kvin-grupper -
arbetarklass och minoritetsgrupper. sådantEtt kulturellt förtrycknor,

kan tänkas bidra dåligttill självförtroende hos motsvarande tittar-
och därmed accepterande de redan dominerandegrupper av grupper-

fortsätta inneharätt makt och destruktivatt aggression. Enutövanas
sådan symbolisk utplåning olika befolkningsgrupper finns ävenav
latent i själva underhållningsvåldet. De relativt oftast utövarsettsom
våldet deär överrepresenterade iär medieutbudet allmänt,som
medan de relativt oftast offer för våldet deärsett ärsom grupper

underrepresenterade. Våldsutövandetär i återspeglarmediernasom
alltså övergripande plan samhällets makthierarki.ett
En helt sak, minst lika viktig, fråga vilka omständigheter iärannan

samhället upphov våldsinslagentill i massmedierna.som ger
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