
 

Åldersgränser på bio 

De olika åldersgränserna 

Kod Namn Justering mot ledsagarregel 

Barntillåten Får ses av alla oavsett ålder 

Från 7 år Får ses av alla i vuxet sällskap 

Från 11 år Från 7 år i vuxet sällskap 

Från 15 år Från 11 år i vuxet sällskap (från 15 år på egen hand) 

Vem bestämmer? 

1. Sveriges riksdag beslutar om lagändringar 

2. Statens medieråd granskar filmer och fastställer åldersgräns enligt Lagen om 

åldersgränser för film som ska visas offentligt (2010:1882) 

3. Person anställd av Folkets Hus som arbetar i insläppet bestämmer om du 

behöver styrka din ålder med legitimation 

4. Maskinisten (den som kör filmen) har i slutändan huvudansvaret för att det 

inte finns minderåriga i salongen, i synnerhet gällande visning med 15-års 

åldersgräns 

Så här gör vi på Folkets Hus 

I vuxet sällskap 

Vuxen är du som med godkänd foto-legitimation kan intyga att du är 18 år fyllda. 

För barn i vuxnas sällskap gäller ledsagarregeln. Vad betyder det? Jo, att 

åldersgränserna justeras nedåt i sällskap av vuxen. Ledsagarregeln gäller endast i 

vuxet sällskap under själva visningen. Du kan inte köpa biljett till och sedan lämna 

ditt 11-14-åriga barn på en visning som är från 15 år. Den 1 mars 2017 uttökades 

ledsagarregeln till att gälla även filmer med 15-års åldersgräns. Läs mer nedan: 

Om lagändring 2017-03-01: Statens Medieråds pressmeddelande 
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Från 15 år 

Film som av Statens medieråd tilldelats åldersgränsen "från 15 år" lägger vi speciell 

vikt vid. För tydlighetens skull har vi gjort en lista med vanliga frågor och 

påståenden som inte  ger minderåriga tillträde till salongen: 

● Be förälder legitimera via telefon eller i person för att sedan lämna lokalen 

● Legitimera på annat vis än med godkänd foto-legitimation 

● Hänvisa till att din legitimerade vän är samma ålder som dig 

● Hänvisa till att vi släppt in andra som är yngre än dig 

● Hänvisa till att du blivit insläppt på annan biograf 

● Hänvisa till att du fyller 15 mycket snart 

Under 7 år 

Utöver de fyra officiella åldersgränserna ser vi helst att ditt barn är över 7 år och 

självständigt när du lämnar barnet själv i våra lokaler. Med självständigt menar vi: 

● Kan hålla koll på sin biljett/placering 

● Kan själv sätta sig på sin plats i lokalen 

● Kan hitta till våra toaletter och gå på toaletten själv 

● Plockar själv undan skräp efter sig 

● Hittar på egen hand ut via nödutgångarna vid utrymning 

● Kan kontakta vuxen via telefon i nödfall 

Barn och andra som inte klarar av att på egen hand utföra dessa uppgifter skall ha 

vuxen ledsagare med sig under hela visningen. 

När sker kontrollen? 

Själva kontrollen sker i insläppet, men vi påminner alla besökare att ha med sig 

legitimation redan i samband med köp. Vi skriver om möjligt ut åldersgräns på 

filmens sida på webben och vi skyltar i lokalerna i samband med visningen. 

Vem som helst får köpa biljetter till alla visningar. Det betyder att minderåriga 

besökare ibland får tag i biljetter till visningar med 15-års åldersgräns. Det betyder 

inte att de alltid har rätt att komma in i salongen efter leg-kontroll. 
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Återköp 

Många kan hämta sin legitimation hemma och hinna till filmen börjar. För att alla 

ska ha samma möjlighet återköper vi gärna dina biljetter i enlighet med vår 

återköpspolicy . Det betyder att du får presentkort att använda vid ett senare tillfälle, 

exempelvis till nästkommande visning. 

Så här går kontrollen till 

Vi kontrollerar i regel alla under 25 år vid visning av film med 15-års åldersgräns. 

Att du blir nekad inträde men ditt sällskap får gå in utan kontroll betyder inte att vi 

slarvar. Vi försöker alltid vara rättvisa i vår bedömning av vem som behöver visa 

legitimation, men vi behöver inte vara det. Tänk på att personal kan ta godtyckliga 

beslut baserade på anledningar som vi inte behöver dela med oss av till dig. 

Kom bara ihåg att ta med dig din personliga legitimation och oroa dig inte för 

personalens arbetssätt. Personalen kan komma att stå till svars om minderåriga 

befinner sig i lokalen - så vi är måna om att följa lagen. Med det sagt: Om du 

misstänker att det finns minderåriga i salongen under visningen, uppmärksamma 

personalen. Vi hanterar situationen och eventuell avhysning oavsett anledning. 

Godkänd foto-legitimation 

Godkänd foto-legitimation är: 

● ID-kort 

● Körkort 

● Pass utfärdade av polisen 

Det räcker inte att uppvisa personligt kort av annan typ, exempelvis buss- eller 

studentkort, för att intyga ålder. Insläppspersonalen avgör om legitimation krävs 

för att intyga ålder. Du blir nekad inträde om du på förfrågan inte kan eller vägrar 

intyga ålder. 

Vidare läsning 

Lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (Sveriges riksdag) 

För dig som ser film  (Statens medieråd) 

ON 070-633 21 29            Åldersgränser på bio 

2017-02-27 oskar@boden.fh.se      sida 3 / 3 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101882-om-aldersgranser-for-film-som-ska_sfs-2010-1882
http://statensmedierad.se/aldersgranserforfilm/fordigsomserfilm.720.html

