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Förord
Efter skolattacken i Trollhättan hösten 2015
talades det om att ”nätet kokar av rasism och
främlingsfientlighet” – att gärningsmannen vid
dådet följt flera fascistiska och rasistiska bloggar
och upprop.
För, det flödar av åsikter och fakta på nätet. Och,
fakta som begrepp kan verkligen urholkas rejält.
Bara för att många delar och sprider ett budskap
så betyder det inte att det är riktigt och sant. Det
är lätt att tycka och känna saker, men åsikter och
fakta är som bekant inte samma sak.
Vi lever i en tid när informationsströmmarna blir
allt fler, snabbare och mer kraftfulla. Möjligheten
att forma sin egen världsbild – att lägga sitt eget
lilla pussel – har aldrig varit lättare. Detta är också
något som utnyttjas av olika grupperingar i
samhället.
Ett begrepp som används allt mer frekvent är
”faktaresistens”. Det är en term som beskriver de
människor vars verklighetsbild i grunden tycks
styras av föreställningar om en underliggande
konspiration. I dessa sammanhang existerar –
som regel – ingen komplexitet, inget ”både och”,
inga gråzoner, inget vändande och vridande av
fakta, inga djupare analyser.
För det är lätt att världen styrs av känslor. Och
detta oavsett om vi talar om hat, hot eller svårare
former av våldsbejakande extremism. Oavsett om
det kommer från höger eller vänster, uppifrån
eller nedifrån i form av en extrem religiös
övertygelse.
Innan internet och den s.k. digitala revolutionen
så var det inte så lätt att sprida information, men
idag och med hjälp av modern teknik och digitala
plattformar så sprids text och bild med vindens,
eller kanske snarare ljusets, hastighet och en s.k.
nätmiljö organiseras och sätts upp på en
eftermiddag.

För, i slutna miljöer tar syret lätt slut och tonen
blir hätsk och risken för utanförskap och
radikalisering ökar.
I ett regeringsuppdrag till Statens medieråd
härom året beskrevs förekomsten av
antidemokratiska budskap på internet och i
sociala medier. Budskap som primärt riktas mot
unga. Budskap som uppmanar till våld för en
politisk, religiös och/eller ideologisk sak.
En viktig slutsats var att rekrytering och
radikalisering måste förebyggas långsiktigt genom
att barn och unga redan tidigt rustas med en
källkritisk förmåga. Det vill säga vem säger vad
till vem och av vilket skäl? Att själv kunna
genomskåda propaganda och desinformation är
långt mer effektivt än att någon talat om för dig
vad som är fel. När staten fördömer en ideologi
fungerar detta snarare som ytterligare ett
argument för extremistens avståndstagande från
majoritetssamhället. Att unga får lära sig förstå
hur budskap konstrueras i propagandistiska
syften ger dem verktygen att själva kunna
genomskåda falsk eller vinklad information. Vi
måste med andra ord alla – egentligen oavsett
ålder – vara lite mer som journalister.
Vi som myndighet tar fram utbildningsmaterial,
handledningar och annat stöd för lärare - och
andra vuxna - som i sin profession och vardag
finns nära barn och unga. Material som stärker
förmågan att - inte bara som passiv konsument ta
till sig information – utan att aktivt välja,
analysera och kritiskt värdera den text och bild vi
möter. Vi måste stärkas i vår nya roll såsom
producenter och distributörer på nätet och i
sociala medier. Vi måste med andra ord både
tillåtas använda vår yttrandefrihet samtidigt som
vi måste respektera de mänskliga rättigheter som
faktiskt finns.
Genom att stimulera till källkritik och ett eget
kritiskt tänkande ökar vi den demokratiska
delaktigheten och samtidigt förebygger rasism,
sexism, främlingsfientlighet och andra former av
intolerans i samhället.
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I samhället och i den digitala kontexten finns
dessvärre inte bara intolerans gällande vem man
är, hur man väljer att leva sitt liv, eller vad man
tror på, utan även – trots många år av
utjämnande politiska insatser – en obalans i
tillgången till och användningen av medier bland
barn och unga i Sverige. Under 2015 släppte
Statens medieråd för första gången en rapport
baserad på demografiska aspekter såsom
föräldrarnas härkomst, utbildningsnivå och
inkomst. Resultaten är dessvärre inte på något
sätt upplyftande. Föräldrarnas bakgrund skapar
olika förutsättningar för barnet i dess digitala
vardag. Den tillgång du som barn har till
medieapparater är direkt relaterad till föräldrarnas
inkomst. Mer pengar, mer saker. Kanske föga
överraskande. Samtidigt innebär en högre
utbildningsnivå hos föräldrarna att barnet
använder medier i mindre utsträckning (tid) samt
att det till medieanvändningen i allmänhet – och
till digitala medier i synnerhet – finns fler
uppsatta regler att förhålla sig till.
Skolan har med andra ord en viktigare roll än
någonsin i att – ur ett rättvise- och
utjämningsperspektiv – motverka klyftor i
samhället genom att ge alla barn och unga tillgång
till tekniken som idag på många sätt genomsyrar
allas våra liv. Och, till en källkritisk undervisning
och allt det som följer med medie- och
informationssamhällets utveckling.
I medieutredningens delbetänkande Medieborgarna
& medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter
– möjligheter och ansvar från hösten 2015 skriver
regeringens särskilda utredare Anette Novak att

”[…] de traditionella medierna må ha förlorat
informationsmonopolet men har ännu en unik
roll i demokratin. En roll som bottnar i såväl
kunskap som ansvarstagande men också i en
identitet och en uthållighet i samhällsuppgiften att
beskriva samtiden, ge utrymme åt svaga röster
och granska makten. Rollen som samlande nod
och arena för det gemensamma, offentliga
samtalet har emellertid i hög grad tagits över av
de sociala medierna, detta trots att dessa,
kommersiellt drivna, aktörer inte vill ta ansvar för
det som publiceras och inte heller ser sina
plattformar som demokratiska forum där
medborgarna har rättigheter.”
Detta uttalande gör att jag i skrivande stund ser
med både tillförsikt och stort allvar på det
kommande året 2016. Ett år då den svenska
tryckfriheten fyller 250 år. I en tid när länder i vår
direkta närhet lagstiftar mot dessa grundläggande
fri- och rättigheter samtidigt som det sprids allt
mer propaganda och desinformation. Det krävs
mycket av oss människor i ett demokratiskt
samhälle vad gäller förmågan att analysera och
förstå all den kommunikation i form av text och
bild som sköljer över oss. Det krävs allt mer av
oss som offentliga aktörer när vi ska skapa en god
kunskap om samhällsutvecklingen, vilka krav den
ställer, och behov som föds. Vi måste därför
samarbeta mer och bättre i syfte att vidmakthålla
och skapa ett ansvar för det som publiceras och
sprids på såväl traditionella som nya sorters
plattformar.
Ewa Thorslund, direktör
Statens medieråd
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1 Samlad redovisning
av verksamheten
2015
1.1 Mål och uppdrag

1.2 Verksamhetsstyrning

Statens medieråd ska verka för att stärka barn och
unga som medvetna medieanvändare och skydda
dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten
ska följa medieutvecklingen när det gäller barn
och unga samt sprida information och ge
vägledning om barns och ungas mediesituation.
Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film
som är avsedd att visas för barn under 15 år
enligt Lag (2010:1882) om åldersgränser för film
som ska visas offentligt.

Styrningen av Statens medieråd åskådliggörs i en
styrkarta som bygger på styrning genom regler,
organisation och mål – samt ett externt respektive
internt perspektiv. Kartan åskådliggör också hur
verksamheten följs upp.

.
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Myndighetens organisation omfattar tre
verksamhetsområden:
•
•
•

Följa medieutvecklingen
Sprida information och ge vägledning
Fastställa åldersgränser för film

Sedan 2012 utgör cheferna för respektive
verksamhetsområde tillsammans med den
administrativa chefen en ledningsgrupp under
direktören. Till myndigheten finns också ett
insynsråd knutet.
När det gäller målstyrning förhåller sig
myndighetens verksamhet på den externa nivån i
styrkartan närmast till riksdagens mediepolitiska
mål. Internt styr myndighetens instruktion,
utifrån vilken resultat på lång respektive kort sikt
har formulerats.

1.3 Personal- och
kompetensförsörjning
Statens medieråd är en relativt liten myndighet
som rör sig inom ramen för ett föränderligt
medielandskap – och som löpande tilldelas nya
regeringsuppdrag. Detta förutsätter en flexibilitet
när det gäller arbetssätt och kompetens.
Medarbetarna vid myndigheten genomgår årligen
ett utvecklingssamtal, där den egna arbetsinsatsen
och individuellt satta mål tydligt kopplas till
verksamhetens övergripande mål. Vid ett årligt
lönesättande samtal följs arbetets resultat upp.
Samtliga medarbetare vid myndigheten erbjuds
löpande kompetensutveckling vad gäller
förvaltningsrätt, statlig styrning, offentlighet och
sekretess. Samtlig personal vid myndigheten har
under året involverats i en övning att utveckla
metod och kunskap gällande omvärldens
förändringar. Vid myndigheten genomförs även
löpande insatser i syfte att skapa en bättre
arbetssituation och arbetsmiljö.
I anslutning till nya centrala avtal om omställning
och omställningsmedel har under 2015 ett lokalt

avtal träffats gällande omställningsmedel mellan
arbetsgivaren, Statens medieråd, och de hos
myndigheten lokala parterna Saco-S och
OFR/ST.
Till gagn för Arbetsförmedlingens
praktikprogram Unga handikappade ställde
Statens medieråd under året en plats med
administrativa göromål inom
verksamhetsområdet Fastställande av
åldersgränser för film till förfogande under en
period om 17 veckor. Därutöver har
myndigheten också upplåtit en praktikplats under
10 veckor för en webbkommunikatör studerande
vid Medieinstitutet.
Genom veckovisa möten involveras personalen i
verksamhetsutövning och -styrning. Därtill sker
en löpande utveckling och fördjupning av facklig
samverkan på lokal nivå.
Statens medieråd bedömer att ovanstående
insatser har bidragit till att stärka myndighetens
personal- och kompetensförsörjning i relation till
verksamhetens mål.
Årsmedeltalet anställda vid myndigheten har
under 2015 varit 19 personer (9 män och 10
kvinnor), vilket motsvarar 15,3 årsarbetskrafter.
Medelåldern hos personalen var 48 år.

1.4 Verksamhetens kostnader och
intäkter
Verksamhetens kostnader och intäkter redovisas i
enlighet med den organisatoriska indelningen
med tillägg för övriga uppdrag och åtaganden:
•
•
•
•

Följa medieutvecklingen
Sprida information och ge vägledning
Fastställa åldergränser för film
Övriga uppdrag och åtaganden

Nedan redovisas jämförande uppgifter avseende
kostnader och intäkter åren 2011–2015.
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Kostnader* fördelade på verksamhet, tkr
2015
Följa medieutvecklingen
3 715
Sprida information och ge
8 590
vägledning
Fastställa åldersgränser för
4 520
film
Övriga uppdrag och
1 979
åtaganden
Verksamhetens kostnader
18 804

2014

4 378
7 795

2013

2 882
6 034

2012

3 912
8 659

2011
2 681
9 303

4 232

3 557

3 996

4 250

6 560

7 826

1 692

1 841

22 965

20 299

18 259

18 075

Intäkter* fördelade på verksamhet, tkr
2015
2014
2013
2012
2011
Följa medieutvecklingen,
förvaltningsanslag
3 715
4 378
2 882
3 912
2 681
Sprida information och ge
vägledning,
förvaltningsanslag
6 553
5 845
4 527
6 522
7 501
EU-program, bidrag**
1 198
1 465
1 130
1 690
1 351
EU-program, anslag**
839
485
377
447
451
Fastställa åldersgränser för
film,
förvaltningsanslag
4 520
4 232
3 557
3 996
4 250
Avgifter till inkomsttitel***
3 811
3 180
6 399
6 935
8 798
Övriga uppdrag och
åtaganden,
förvaltningsanslag
790
2 764
5 999
759
1 841
bidrag
1 189
2 296
1 827
933
0
Anslag Allmänna val o
1 500
demokrati, UO 1 6:1 ap 19
* En väsentlig del av kostnadsfördelningen bygger på uppskattningar av den tid medarbetarna lägger ned inom de skilda
verksamhetsområdena. Denna schablonmätning av nedlagd arbetstid har gjorts vid fyra tillfällen under året och med detta mått
som grund har de för myndigheten gemensamma kostnaderna fördelats procentuellt.
** Aktuellt EU-program finansieras till 50 % med bidrag (839 tkr) från EU och motfinansieras i samma grad (839 tkr) med medel
från myndighetens förvaltningsanslag. För täckande av OH kostnader från det år 2014 avslutate EU-programmet har aktuellt år
mottagits finansiering (359 tkr) för av lokal- och ekonomiadministrativa kostnader, se tabell i avsnitt 5.3.3 Övriga åtaganden.
*** Inkomster från avgifter för fastställande av åldersgränser för film redovisas mot inkomsttitel 2522. Inkomsterna disponeras ej
av myndigheten.

Verksamhetens kostnader minskade under 2015
med ca 18 % från föregående år främst till följd
av att övriga uppdrag och åtaganden,
inkluderande regeringsuppdrag, uppgick till en
lägre volym samt att ingen datainsamling till den
biennala rapportserien Ungar & medier
genomfördes under året.
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1.5 Ett resultatbaserat förhållningssätt
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014, med
utgångspunkt i de förslag som lämnades i
rapporten Mått och mål – resultatindikatorer för
medieområdet (Ku2012/1658/MFI), har
myndigheten föreslagit resultatindikatorer för att
följa upp de mediepolitiska målen inom
myndighetens ansvarsområde. Uppdraget
redovisades till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) i maj 2014.
Med detta arbete har myndigheten lagt grunden
för ett över tid resultatbaserat förhållningssätt.
Detta innebär att uppföljningen integreras i
verksamheten och att kunskapen om resultaten
används för att styra verksamheten.

1.6 Kvalitativa aspekter av
verksamhetens resultat
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2015
avseende Statens medieråd (Ku2014/2121/RFS)
ska myndigheten utöver vad som framgår av
bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag definiera
och redovisa de kvalitativa aspekterna av
verksamhetens resultat.
De kvalitativa aspekterna av de årliga
prestationerna redovisas under sitt respektive
verksamhetsområde.

Indikatorer samt metoder för uppföljning
Indikatorer har utarbetats för resultat som ska
uppnås på kort sikt. Dessa resultat kan också ses
som en konkretisering av de resultat som
myndighetens verksamhet ska leda till på lång
sikt. Indikatorerna är sex till antalet. Fem av dessa
följs upp inom ramen för myndighetens biennala
statistiska undersökning Ungar & medier. En
nollmätning genomfördes genom 2014 års
undersökning. Nästa undersökning genomförs
under 2016, varför dessa indikatorer inte
redovisas i denna årsredovisning. Den sjätte
indikatorn redovisas i avsnittet Fastställa
åldersgränser för film.
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2 Följa
medieutvecklingen
Enligt Förordning (2010:1923) med instruktion
för Statens medieråd ska myndigheten ”[…] följa
medieutvecklingen när det gäller barn och unga” Vidare
ska myndigheten inom sitt verksamhetsområde
särskilt ”[…] beakta och utveckla myndighetens
expertroll […] tillvarata forskning och annan kunskap”.
Myndigheten bedömer att dessa delar av
instruktionen kräver en omfattande och
kontinuerlig bevakning av såväl akademisk
forskning om medier och medieanvändning som
medieutvecklingen i relation till barn och unga i
stort. En av de metoder som myndigheten
använder sig av för att genomföra detta är en
strukturerad omvärldsanalys. Omvärldsanalysen
ska fungera som ett stöd för
verksamhetsplanering med utgångspunkt i bl.a.
forskning, mediebranschens utveckling, politiska
initiativ, myndighetsinitiativ, mediedebatt,
intervjuer med forskare, myndighetsanvariga och
branschaktörer.
Syftet med omvärldsanalysen är framförallt att få
ökad kunskap om barns och ungas
mediesituation. Under 2015 fokuserade
omvärldsanalysen på integritet och risker i samband
med medieanvändning.
Resultatet av omvärldsanalysen visade bl.a. att
användarens beteende och normer har stor
betydelse när det gäller risker för den personliga
integriteten i samband med medieanvändning,
men också att politisk–ekonomiska förhållanden
(t.ex. makt- och ägarkoncentration inom medieoch informationsteknikområdet) samt tekniska
förutsättningar/infrastruktur (t.ex. kommersiell
övervakning och insamling av användardata) i sig
medför risker och på flera sätt styr t.ex. hur
användaren beter sig.
2015 års omvärldsanalys utgör en grund för de
aktiviteter som planeras för 2016.

Nedan redovisas verksamhetsområdets väsentliga
resultat utifrån prestationer, utfall och i
förekommande fall kvalitativa aspekter.
RESULTAT
Prestation
Ungar & medier.
Under hösten 2014 genomfördes datainsamlingen
till Statens medieråds biennala undersökning om
barns och ungas medieanvändning, Ungar &
medier. Under 2015 analyserades datamaterialet
och fyra rapporter publicerades: Ungar & medier
2015, Småungar & medier 2015, Föräldrar & medier
2015 samt Ungar & medier 2015: Demografi. De tre
första rapporterna lanserades i april och den
fjärde under december månad. Material från
datainsamlingen används även i rapporten om
medierelaterade konflikter (se nedan).
Utfall
Vid den första lanseringen i april rapporterade 96
olika nyhetskällor om studierna, däribland tvnyheter och rikstäckande tidningar.
Presentationen av rapporten sändes även över
webben, där 260 personer tog del av den.
Lanseringen av demografirapporten i december
följdes av 27 nyhetskällor. Även denna studie
togs upp i flera nyhetsinslag på tv. Tabellen
nedan visar utfallet när det gäller nedladdning per
den 31 december 2015.
Publikation
Ungar & medier 2015
Småungar & medier 2015
Föräldrar & medier 2015
Ungar & medier: demografi 2015
Totalt

Nedladdningar 2015
4 162
2 743
798
472
8 175

Kvalitativa aspekter på resultatet
Undersökningens datainsamling omfattade totalt
12 000 individer, varav 4 000 barn mellan 9 till 18
år samt 8 000 vårdnadshavare till barn mellan 0
till 18 år. Detta är en fördubbling av urvalet
jämfört med tidigare Ungar & medierundersökningar. Syftet med att öka antalet
respondenter var att kunna göra kontroller för
9(49)
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demografiska bakgrundsvariabler (bl.a. inkomst
och utbildning), något som tidigare inte varit
möjligt. Detta har inneburit en kvalitetshöjning
jämfört med tidigare datainsamlingar, då det
möjliggör mer avancerade statistiska analyser.
Rådata har också på begäran delats till två av
varandra oberoende forskargrupper vid landets
universitet, vilket borgar för att materialet håller
akademisk kvalitet.
Rapporten Ungar & medier 2015: Demografi,
innehåller analyser av hur föräldrars bakgrund
påverkar barns medieanvändning på ett sätt som
tidigare ej genomförts i en svensk kontext.

Prestation
Medierelaterade familjekonflikter.
Under året genomfördes särskilda analyser av
data från Ungar & medier, jämte kvalitativa
intervjuer med 16 barn på mellan- och högstadiet
och 14 föräldrar. Materialet resulterade i en
rapport betitlad Mellan auktoritet och autonomi:
Medieanvändning, föräldramedling och konflikter i
familjelivet.
Utfall
Rapporten är färdigställd 2015.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Forskning på området saknas i Sverige samtidigt
som intresset för dessa frågor bedöms vara stort
hos allmänheten. Myndigheten bedömer att
materialet fyller en kunskapslucka samt att det
öppnar upp för spridning av erfarenheter och
goda exempel på konflikthantering vilket är en
fråga som snart sagt alla föräldrar känner igen sig
i. Före publiceringen fackgranskades manuset av
extern expertis i medie- och
kommunikationsvetenskap.

Prestation
Ett material kring problematiskt spelande.
Myndigheten har tagit fram ett material för bl.a.
vårdnadshavare med råd om hur man kan hantera
spelrelaterade problem – som inte handlar om
spel om pengar (gambling), utan om interaktiva
digitala spel, t.ex. onlinerollspel (gaming).
Materialet har formen av en broschyr för både
digital och fysisk distribution. Delar av innehållet
är baserat på material som tagits fram av den
norska mediemyndigheten Medietilsynet.
Utfall
Broschyren publicerades 2015-12-17 och har
laddats ned 258 gånger under 2015. Under året
omnämndes publikationen i 54 olika
mediekanaler i form av dagspress och
nyhetssajter.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Det finns såväl rikstäckande statistik och
omfattande forskning kring problem relaterat till
spel om pengar, dvs. gambling. Det finns även en
klinisk diagnos för sådana problem: spelberoende
(också: spelmissbruk). I Sverige har man kartlagt
omfattningen av andelen spelberoende bland
såväl vuxna som bland barn och unga – och även
resurser avsatta för vård av spelberoende.
Samtidigt finns mycket lite användbar och
vederhäftig information om det som många
vårdnadshavare idag upplever som ett växande
problem: överdrivet spelande av ”vanliga”
datorspel som inte är relaterade till spel om
pengar. Det saknas också tydliga
forskningsresultat om detta fenomen.
Vad som ytterligare komplicerar denna bild är att
det under flera års tid pågått en debatt där ett
synsätt som fått omfattande medialt utrymme
likställer problematiskt spelande av datorspel med
spelberoende (gambling addiction) och förespråkar
likartad behandling etc. trots att det saknas
vetenskapliga belägg för att de kan likställas på
detta sätt.
Den broschyr som myndigheten tagit fram
belyser vad som lockar i dessa spel, vad som
10(49)
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kännetecknar de problem och konflikter som kan
uppstå kring dem i relationen barn–
vårdnadshavare, samt förslag på hur sådana
konflikter och problem kan hanteras. Materialet
är vetenskapligt förankrat så långt som det är
möjligt i dagsläget, då det saknas ett tillräckligt
vederhäftigt forskningsunderlag för säkra
slutsatser om hur överdrivet spelande ska
betraktas. En försiktighetsprincip är därför
nödvändig för att inte sprida falsk information
som ytterligare kan förvärra problemen för de
som försöker hantera dem.
Myndigheten bedömer att broschyren tillgodoser
ett kunskapsbehov från i synnerhet
vårdnadshavare på ett svårhanterligt område. Den
norska förlagan till broschyren är baserad på
akademisk forskning. Den svenska bearbetningen
har även fackgranskats av två akademiska
forskare inom pedagogik respektive medie- och
kommunikationsvetenskap.
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3 Sprida information
och ge vägledning
Statens medieråd ska i enlighet med föregående
avsnitt 2 följa medieutvecklingen, samt i sin
expertroll tillvarata forskning och annan kunskap.
Dessutom ska myndigheten i enlighet med
Förordning (2010:1923) ”[…] sprida information och
ge vägledning om barns och ungas mediesituation.”
Med utgångspunkt i instruktionens skrivning
skapar så myndigheten kunskapshöjande material
och verktyg som sprids via webbplatsen
statensmedierad.se. Underlagen skapas ofta i nära
samarbete med, och sprids också genom, andra
relevanta aktörers kanaler.
En medveten och källkritisk användare av
internet och sociala medier behöver idag en bred
kunskap om mediernas och
informationssamhällets konstruktion och
förändringar, om maktstrukturer och om det
publicistiska ansvaret, tekniska möjligheter och
begränsningar och hur algoritmer styr de val vi
som människor gör i medierade sammanhang.
Det räcker inte längre att bara kritiskt granska
själva källan. Även vägen dit – hur den är
konstruerad, av vem och i vilket syfte – är en
grundläggande del i den medie- och
informationskunnighet som idag primärt
förmedlas via skolans pedagoger och andra
viktiga parter såsom bibliotekarier vid landets
skol- och folkbibliotek.
Nedan redovisas verksamhetsområdets väsentliga
resultat utifrån prestationer, utfall och i
förekommande fall kvalitativa aspekter.

RESULTAT
Prestation
Safer Internet Day (SID) 2015/MIK-veckan 9–13
februari.
Safer Internet Day är en årlig aktivitet på
europeisk nivå som genomförs synkroniserat
under en bestämd dag i februari över hela
Europa. Statens medieråd valde under 2014–2015
att låta utsträcka SID-arrangemanget under en hel
vecka för att på så vis nå ett större genomslag.
Syftet har varit att väcka frågan om hur vuxna
kan ta sitt ansvar för att bättre rusta barn och
unga med medie- och informationskunnighet
(MIK). Under MIK-veckan 2015 lanserades
lektionsmaterialet Vilja veta för mellan- och
högstadiet. Därutöver lanserades delresultat från
enkätstudien Ungar & medier.
Utfall
Mål och utfall för aktiviteten var:
Antal deltagare*
Antal deltagande
myndigheter
Besökare MIK-rummet
(del av stmr.se) 10 feb
Besökare stmr.se 10 feb.
Nya ”likes” på FB**
Nya följare på Twitter
Antal medieinslag***
* Räknas i nedladdat mtrl.
** Facebook.
*** Press, radio, tv, blogg.

Mål

100
10

Utfall

500
20

500

877

1 000
50
50
5

653
299
128
171

Prestation
Projekt Kommunikation.
Ett av de grundläggande uppdragen för Statens
medieråd är att sprida information och ge
vägledning om barns och ungas mediesituation.
Myndigheten använder kanaler som webb, sociala
medier, tryckt material m.m. för att genomföra
uppdraget och en stor andel av myndighetens
resurser är relaterade till
kommunikationsområdet.
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Ambitionen i projektet har varit att förbättra
förutsättningarna för kommunikationsarbetet och
att med högre kvalitet och effektivitet genomföra
denna verksamhet.
Projekt kommunikation har:
•

•

•

•

Genomfört ett agilt kravarbete med
målgruppsanalyser, effektkartläggning
och tekniska krav.
Upphandlat en ny molnbaserad
plattform för myndighetens webbplatser.
Utvecklingskostnaderna för den nya
webbplatsen har uppgått till 702 tkr och
har tagits upp som immateriell
anläggningstillgång och finansierats
genom lån hos Riksgälden.
Utvecklat en ny webbplats som
lanserades 20 oktober 2015.
Myndighetens webbplats har därmed fått
en tydlig struktur, fler funktioner för sök
och väsentligt förbättrad tillgänglighet.
Webbplatsen har också anpassats för
mobil och läsplatta, samt finns
presenterad på teckenspråk.
Inlett ett förbättringsarbete avseende
rutiner och organisation av myndighetens
kommunikation, liksom initierat
strukturerade metoder för genomförande
av projekt. Förvaltningsplaner, riktlinjer
och dokumentation har utarbetats och
kommer att implementeras under 2016.

Utfall
En jämförelse mellan antal användare av den nya
webbplatsen okt–dec 2015 och antalet användare
för de tidigare versionerna av statensmedierad.se
och MIK-rummet samma tid 2014 visar ett ökat
besökarantal.

Sessioner
Användare
Sidvisningar

Stmr.se
okt–dec 2015
48 044
31 519
131 798

Stmr.se/MIK-rummet
okt–dec 2014
41 063
28 185
108 990

Kvalitativa aspekter på resultatet
Förnyelsen av webbplatsen statensmedierad.se
har gett positiva effekter på flera plan. En mer
enhetlig och samlad webbmiljö innebär
reducerade kostnader. Hantering av en enda
teknisk miljö placerad i molnet reducerar kraven
på intern webbkompetens samt ger minskad
komplexitet i leverantörsstrukturen. Den nya
webbplattformen är dessutom stabil, expanderbar
och framtidssäker.
En första uppföljning av nöjdhetsgraden med
den nya webben gjordes i månadsskiftet oktobernovember. Den visade att en stor majoritet av
besökarna höll med helt eller delvis om att den
nya webben var lätt att orientera sig i och söka på
(88 %), funktionell (90 %) och att dess design var
attraktiv (91 %).

Prestation
MIK-bibliotek.
Statens medieråd och Svensk biblioteksförening
inledde redan 2012 ett samarbete utifrån ett
uttalat kunskapsbehov från bibliotekarier kring
frågor om medier i relation till barn och unga.
Sedan dess har parterna genomfört regionala
kunskapshöjande seminarier tillsammans i ämnet
gentemot målgruppen. En utvärdering av dessa
regionala initiativ visade att seminarierna
uppskattats, ökat kursdeltagarnas medie- och
informationskunnighet (MIK) och även
stimulerat till att vilja lära mer på området.
Fortsättningsvis har parterna tillsammans tagit
fram material för fortbildning i medie- och
informationskunnighet riktat till folk- och
skolbibliotekarier. Syftet har varit att lyfta
bibliotekens roll som MIK-förmedlare och skapa
lokala MIK-bibliotek. Denna satsning har
resulterat i ett nätverk av 346 bibliotekarier i hela
Sverige. Detta ökar myndighetens möjligheter till
en bredare och mer systematisk
kunskapsspridning som också kan följas upp på
ett mer effektivt sätt.
13(49)
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Under 2015 har följande material producerats och
distribuerats inom nätverket:
•

•

•

Kom igång med MIK – ett metodmaterial för
skolbibliotekarier, som beskriver processen
om hur MIK-arbetet kan initieras på
skolor.
Två ämnesövergripande MIKprojektbeskrivningar för olika årskurser.
Detta för att göra det enklare att komma
igång med konkreta MIK-projekt samt
för att främja samarbetet mellan
skolbibliotekarier och lärare. Den ena
projektbeskrivningen ”Att övertyga i
valtider” – om mediernas relation till
politiken – producerades för
mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet
samt i två särskilda versioner för de år
det är valår riktade till elever på
högstadiet och gymnasiet. Den andra
projektbeskrivningen ”Från jord till
bord” – om källkritiskt tänkande med
utgångspunkt i undervisningen i hem‐
och konsumentkunskap, geografi och
svenska – togs fram i olika versioner för
mellanstadiet och högstadiet.
Exponeringsmaterial till nätverket i form
av foldrar och affischer för att synliggöra
MIK-bibliotekssatsningen för
bibliotekens besökare.

Utfall
Metodmaterialet har nått ut till 77 % av de 346
lokala MIK-biblioteken i Sverige. 36 % av dessa
har använt de foldrar som skickades ut och 42 %
har använt affischerna.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Under 2015 har en utvärdering av satsningen på
MIK-bibliotek skett i form av en webbenkät. Den
skickades ut till samtliga 346 bibliotek som
deltagit i satsningen vilket resulterade i 88 svar.
Resultatet av webbenkäten visar att satsningen
lyckats med vissa delar och att andra delar
behöver utvecklas vidare under 2016. 96 % av
respondenterna anser att MIK är mycket eller
ganska viktigt för deras egen yrkesroll. 78 % anser

att satsningen som helhet lärt dem något om
MIK. 67 % för skolbibliotekarierna och 63 % för
folkbibliotekarierna tyckte att metodmaterialet
var ”mitt i prick” eller relevant.

Prestation
Utbildningsinsats mot BVC – ett föräldramaterial.
Under 2015 har – med start redan hösten 2014 –
en pilotutbildning av BVC-sköterskor i
Stockholms län genomförts gällande barns och
ungas medievardag med ambitionen att skapa
kunskap och verktyg i mötet med föräldrar redan
på ett tidigt stadium. Samarbetet med
barnavårdscentralerna ger Statens medieråd en
unik möjlighet att nå alla föräldrar med
information. BVC-verksamheten i Stockholm
omfattar idag cirka 25 % av alla barn 0–6 år i
Sverige. Ambitionen för myndigheten är att på
sikt nå ut med kunskap och verktyg till denna
målgrupp över hela Sverige.
Arbetet har skett i nära samarbete med
verksamhetsutvecklare inom Stockholms län i
form av bl.a. barnhälsovårdsöverläkare.
I syfte att skaffa mer kunskap om behovet hos
målgruppen så har en förstudie genomförts
baserad på dels möten med BVC-personal inom
ramen landstingets fasta områdesträffar, dels på
möten med en av myndigheten initierad
referensgrupp. Allt i syfte att säkerställa
relevansen i innehållet i de fortbildningar och det
material som Statens medieråd producerar.
Till detta har myndigheten:
•

•

Genomfört en föreläsning om barns och
ungas medieanvändning för barnläkare
inom Stockholmsregionen.
Producerat utbildningsmaterial som
syftar till att stödja BVC-sköterskorna i
samtalen om barn och medier med
föräldrar – både enskilt och på
föräldragruppsmöten.
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•

Genomfört två större
utbildningshalvdagar vid Karolinska
sjukhuset och Södersjukhuset i
Stockholm.

Utfall
Vid föreläsningen för läkare samlades ett 15-tal
inom professionen, och vid
utbildningshalvdagarna samlades cirka 300
personer vilket är en stor del av den personal som
arbetar inom BVC-verksamheten inom
Stockholms län.
Kvalitativa aspekter på resultatet
En utvärdering bland de 300 deltagarna vid
utbildningshalvdagarna resulterade i 110 svar där
35 % bedömde utbildningen som mycket relevant
och 36 % som ganska relevant. Utifrån detta
utfall bedömer myndigheten att fortsatta,
kontinuerliga insatser krävs.
Samarbetet mellan Statens medieråd och
Barnhälsovården i Stockholms län har resulterat i
en text om barn och medier vilken har publicerats
i Rikshandboken i barnhälsovård. Handboken
utgör en vägledning för yrkesverksamma inom
barnhälsovård i hela landet.

Prestation
MIK för barn och unga med intellektuella och kognitiva
funktionsnedsättningar.
I myndighetens instruktion ”[…] att stärka och
skydda barn och unga […]” ser myndigheten
inget annat än att alla barn och unga ska omfattas.
Detta inbegriper även de barn och unga som på
olika sätt har begränsningar. Myndigheten har
därför redan 2014 initierat en förstudie kring barn
och unga med intellektuella och kognitiva
funktionsnedsättningar, kring målgruppens
medieanvändning och vilka utmaningar som
följer med det. Allt i syfte att öka kunskapen
inom området och därmed kunna specialanpassa
material och verktyg med följden att myndigheten
i större omfattning – och med högre kvalitet –
kan nå de vuxna som finns i verksamheter och

miljöer där dessa barn finns, t.ex.
specialpedagoger och annan personal i särskolan
och föräldrar.
Förstudien från 2014 har under 2015
kompletterats med en enkätstudie tillsammans
med Riksförbundet Attention och dess
medlemmar kring deras medieanvändning. Denna
undersökning har skett inom ramen för
Attentions omfattande – och av Allmänna
Arvsfonden under tre år finansierade – projekt
”Nätkoll” där även polis, Studieförbundet
Vuxenskolan, Föreningen Anhöriga Till Sexuellt
Utnyttjade Barn (ATSUB), Svenska Kyrkan,
Kompetenscentrum för brottsutsatta,
internetforskare vid Umeå universitet samt
Statens medieråd deltar.
Med utgångspunkt i Statens medieråds Ungar &
medier-studie konstruerades två enkäter – en
riktad till barn, och en riktad till deras föräldrar –
i syfte att åstadkomma jämförbarhet med
myndighetens data. Totalt besvarades enkäterna
av 77 barn och 476 föräldrar. Den statistiska
analysen genomfördes endast på åldersgruppen
13–16 år, vilket innebär att från
Nätkoll/Attentions insamling kom data från 49
barn och 369 vuxna att jämföras med data från
Ungar & medier gällande 542 barn och 612 vuxna.
Utfall
Preliminära analyser visar att barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är
betydligt mer utsatta i sin medieanvändning på
samtliga studerade områden, jämfört med
genomsnittet av barn i samma ålder. En skriftlig
avrapportering av resultaten kommer att
publiceras under våren 2016.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Materialet är unikt i flera avseenden. Det är t.ex.
första gången en systematisk undersökning av
medievanorna hos unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar har genomförts i Sverige.
Det är också första gången det finns ett
jämförelsematerial som gör det möjligt att se på
vilket sätt dessa ungas medievanor skiljer sig från
riksgenomsnittet.
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För att ytterligare öka kvaliteten kommer en
studie av medieanvändningen hos barn och unga
med intellektuella funktionsnedsättningar att
genomföras under 2016.

Prestation
Statens mediepoddar.
Med goda erfarenheter av att kostnadseffektivt
producera, dela och distribuera
utbildningsmaterial i form av poddsändningar
inom ramen för No Hate Speech Movementuppdraget så har myndigheten under 2015
fortsatt med produktion av sändningar under
namnet Statens mediepoddar. Under året 2015
har följande poddar lanserats:
•
•
•
•

Ung och uppkopplad
MIK – om källkritik och lärarens
framtida roll
Plattformarnas tid
Datorspel – litteraturens framtid?

Den sistnämnda spelades in live under Bok och
bibliotek i Göteborg i september 2015.
Utfall
Podd
Ung och uppkopplad
MIK – om källkritik och
lärarens framtida roll
Plattformarnas tid
Datorspel – litteraturens
framtid?
Totalt

Nedladdningar

868
642
545
218
2 273
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4 Fastställa
åldersgränser för
film
Som framgår av Lag (2010:1882) om
åldersgränser för film som ska visas offentligt ska
alla filmer som tillgängliggörs för offentlig visning
ha en åldersgräns beslutad av Statens medieråd.
Lagen anger dock några undantag för vissa
programkategorier.

För att vidmakthålla och säkerställa kompetensen
i verksamheten genomförs årligen barnpaneler
för att få en adekvat bild av barns
medieupplevelser samtidigt som barnens
perspektiv avlyssnas och tas till vara.
Nedan redovisas verksamhetsområdets väsentliga
resultat utifrån prestationer, utfall och i
förekommande fall kvalitativa aspekter.

När filmframställningar klassificeras i enlighet
med lagen är utgångspunkten för besluten om
åldersgräns att barn har rätt att ta del av all
information som inte kan vara till skada för deras
välbefinnande, vilket också är i överensstämmelse
med barnkonventionen. För innehåll som kan
vara till skada för barnens välbefinnande, t.ex.
inslag som kan medföra stark rädsla, skräck,
panik, oro eller förvirring skyddas barnen genom
att anpassa åldersgränsen i enlighet med
skyddsbehovet.
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RESULTAT
Prestation
Tabellen nedan redovisar filmgranskningsärenden fördelat på långfilm, kortfilm och trailer mellan åren
2011–2015.
Filmgranskningsärenden, antal
Totalt antal
ärenden 2015
(varav
avgiftsbefriade*)
Långfilm**
Kortfilm
Trailer
Summa

Totalt antal ärenden
2014 (varav
avgiftsbefriade*)

Totalt antal
ärenden 2013
(varav
avgiftsbefriade*)

Totalt antal
ärenden 2012
(varav
avgiftsbefriade*)

Totalt antal
ärenden 2011
(varav
avgiftsbefriade*)

231 (72)

219 (62)

190 (49)

205 (57)

232 (48)

227 (205)

225 (206)

159 (145)

176 (154)

177 (131)

283 (-)

279 (-)

288 (-)

266 (-)

269 (-)

741

723 (268)

637 (194)

647 (211)

678 (179)

* Statens medieråd har enligt 10 § i (2010:1882) möjlighet att meddela avgiftsbefrielse för framställningar avsedda att visas på
filmfestivaler eller annat konstnärligt eller ideellt evenemang.
** Som långfilm redovisas en framställning med en speltid på minst 60 minuter.

Utfall
Myndigheten redovisar två olika typer av utfall när det gäller filmgranskningsärenden. Det första gäller
beslut fördelat på åldersgräns, det andra gäller överklagningsärenden.
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Utfall 1: beslut fördelat på åldersgräns
Åldersgränser långfilm, antal

100

89

90
80
70
60
50

77

71

66

64

51

48

46
42

40
30

69
58

Barntillåten

53

50

Från 7 år

38

37
28

25

23

75
67

Från 11 år
Från 15 år

20
10
0

2015

2014

2013

2012

2011

Åldersgränser kortfilm, antal

180
160

164

161
138

140

123

120

111

Barntillåten

100

Från 7 år

80
60
40
20
0

Från 11 år

45

36
23

21
13

19
4

2015

0

2014

39
25
2

2013

Från 15 år
2118
1

2012

0

2011

Åldersgränser trailer, antal

140
120
100
80

128

120
108

104

107

116
103 102

89

88

66

Från 7 år

61

60

Barntillåten

52

49

Från 11 år

45

40
20
0

Från 15 år
8

2015

6

2014

13

2013

12

2012

8

2011
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Kvalitativa aspekter på resultatet
Myndigheten tog under 2014 fram ett antal
resultatindikatorer för att kunna mäta i vilken
utsträckning resultat på kort sikt har uppnåtts. Ett
av dessa resultat rör verksamhetsområdet
Fastställa åldersgränser för film: ”Barn och unga,
under 15 år, ska vid offentlig filmvisning, vara skyddade
från mediepåverkan som kan vara till skada för
välbefinnandet”. Indikatorn för detta resultat är
andel inlämnade filmer som fått en beslutad åldersgräns
och målet för 2015 var 100 %. Detta mål har
uppnåtts.
Utfall 2: överklagningsärenden
Överklagningsbara beslut
Överklaganden (% av överklagningsbara beslut)
Avslag/bifall
% av beslut som inte ändrats

Kvalitativa aspekter på resultatet
Ett mått på kvalitet är att få beslut ändras i
rättsvårdande instans. När det gäller beslut om
åldersgräns på framställning i film har 3 av 201
överklagningsbara beslut (dvs. ärenden där
myndigheten har fastställt en högre åldersgräns
än den ansökta) överklagats under 2015 (2014: 7
av 241). Överklagningsärendena gällde
åldersgränsen 15 år och dessa överklaganden
avslogs i rätten. Det innebär att 100 % av
myndighetens överklagningsbara beslut inte har
ändrats (2014: 99,6 %). Verksamhetens
rättstillämpning kan således bedömas vara
effektiv och av hög kvalitet.
I detta sammanhang vill myndigheten samtidigt
uppmärksamma att antalet överklaganden under
2015 (3 st.) är det lägsta antalet sedan
myndigheten bildades. En sannolik förklaring är
att incitamentet att överklaga har minskat till följd
av de överklagandebestämmelser som infördes
2013-07-01. I och med dessa gjordes Statens
medieråd till part i målet i överklagningsärenden
med möjlighet att överklaga beslut i
förvaltningsrätten eller kammarrätten. Detta har
medfört att processen i vissa fall förlängts. Då

2015
201
3 (1,5 %)
3/0
100 %

2014
241
7 (2,9 %)
6/1
99,6 %

2013
225
10 (4,4 %)
7/3
98,7 %

2012
243
10 (4,1 %)
8/2
99,2 %

2011
205
13 (6,3 %)
7/6
97,1 %

filmer har relativt kort livslängd på bio kan en
film ha blivit inaktuell/borttagen från
biografrepertoaren när en sänkning av
åldersgränsen vunnit laga kraft.

Prestation
Nordisk filmgranskningskonferens.
I juni 2015 anordnade myndigheten en tvådagars
konferens för filmgranskare i de nordiska
länderna. Konferensen samlade 16 deltagare från
Danmark, Finland, Norge och Sverige. De
nordiska filmgranskningskonferenserna – där
aktuella teman kopplade till filmgranskning
diskuteras – genomförs årligen med ett roterande
värdskap. 2015 års konferens behandlade bl.a.
förändringar av åldersgränserna i respektive land,
hur de nordiska ländernas ledsagarregler är
utformade, samt genomförda och kommande
gemensamma barnpaneler.
Utfall
Samtalen om ledsagarregelns utformning i de
nordiska länderna bidrog till viktig kunskap som
kom till användning vid arbetet med uppdraget
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till Statens medieråd om ett nytt avgiftssystem för
fastställande av åldersgränser för film och
utvidgning av ledsagarregeln.
Vid mötet togs beslut om en gemensam
barnpanel med Sverige i en samordnande roll.

vidare 5.1 för myndighetens arbete med FN:s
barnkonvention) samtidigt som filmgranskarnas
kunskap om barns medievanor och
medieupplevelser hålls aktuell.

Prestation
Barnpaneler.
De barnpaneler som myndigheten genomför
innebär att barn får se film på bio för att sedan
intervjuas om sin upplevelse. Under året har två
barnpaneler genomförts med filmer som
godkänts för visning från 11 år.
Den första av barnpanelerna genomfördes i maj
med 21 elever i årskurs 5 från en skola i
Stockholm. Filmen som visades är baserad på en
ungdomsroman med övernaturliga inslag. Filmen
valdes mot bakgrund att den har barn och
ungdomar som primär målgrupp men trots det
innehåller skrämmande inslag.
Den andra panelen genomfördes i november i
form av ett nordiskt samarbete med Norge och
Danmark, vilket innebar att respektive land
genomför varsin panel med samma film och
intervjuguide. Därefter tas en gemensam
slutrapport fram där ländernas resultat och
erfarenheter jämförs. Den film som visades
handlar om en jordbävningskatastrof som
samtidigt är skildrad som en äventyrlig
hjältehistoria. Panelen bestod av 22 elever i
årskurs 6 från en skola i Stockholm. Statens
medieråd har haft en samordnande roll i det
nordiska projektet.
Utfall
För den första panelen har en rapport med analys
av intervjuerna färdigställts. Den nordiska
panelen redovisas på motsvarande sätt under
2016.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Genom barnpaneler tas barns perspektiv tillvara i
arbetet med att fastställa åldersgränser för film (se
21(49)
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Intäkter och kostnader
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras, tkr
Inkomsttitel
Verksamhet
Fastställande av
åldersgränser för
framställning i film.
Offentligrättslig avgift

2522

+/-t.o.m.
2013

10 329

+/-2014

-1 052

Intäkter
2015

3 811

Kostnader*
2015

4 520

+/-2015

Ack.+/Utgående
2015

-709

8 568

* Verksamhetens kostnader innefattar såväl direkta verksamhetskostnader som en fördelning av myndighetsgemensamma
kostnader. Vid fördelning av de gemensamma kostnaderna till respektive verksamhetsdel vid myndigheten har, till följd av att
löpande tidsredovisning saknas, en schablonbaserad modell använts som bygger på ett uppskattat arbetstidsmått.

För fastställande av åldersgränser tar Statens
medieråd ut avgifter enligt Lag (2010:1882) om
åldersgränser för film som ska visas offentligt.
Intäkterna disponeras inte av myndigheten. Av
budgetpropositionen framgår att avgiftsintäkterna
ska motsvara kostnaderna för verksamheten.
Vid 2015 års avgiftssamråd med
Ekonomistyrningsverket prognostiserade Statens
medieråd att verksamheten skulle bli
underfinansierad på årsbasis, vilket den också
varit budgetåret 2014. Dock avstod myndigheten
ifrån att i samrådet föreslå en avgiftsförändring,
beaktat dels att verksamheten som sådan var
föremål för en utredning (En ny modell för
åldersklassificering av film för barn och unga
SOU 2014:64), dels att myndigheten samtidigt
haft i uppdrag att föreslå ett nytt avgiftssystem.

Det ackumulerade verksamhetsöverskottet under
åren 2011–2015 är cirka 8,5 Mkr, medan årliga
underskott varit för handen de senaste åren. Den
variabel som mest påverkat avgiftsintäkternas
storlek är beställningen av tillståndskort. Antalet
avgiftsbelagda och granskade filmtitlar har under
åren däremot varierat marginellt.
Tillståndskortens del av den totala intäkten
framgår av tabellen nedan, och utgör för här
redovisat budgetår 89 %. Sedan föregående år har
avgiftsintäkterna för tillståndskort ökat vad gäller
kategorierna lång- och kortfilm, medan de
minskat för trailer. Filmkategorierna sammantaget
ökade tillståndskortsintäkterna med 22 % sedan
2014.

Intäkter* från tillståndskort per framställningskategori, tkr
2015
2014**
2013
2012
2011
Intäkter från tillståndskort
3 378
2 760
6 086
6 659
8 544
(% av total intäkt)
(89 %)
(87 %)
(94 %)
(94 %)
(95 %)
Varav långfilm
3 092
2 556
5 636
5 821
7 556
Varav kortfilm
144
45
113
205
222
Varav trailer
142
159
337
633
766
* Tabellen särskiljer sig från föregående år, då den endast omnämnde procentsatser. Myndigheten bedömer att en redovisning i
kronor är tydligare och i sak ger uttryck för samma information.
** Fr.o.m. januari 2014 sänktes avgiftsnivåerna i lagen med ca 40 % för tillståndskort.
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5 Övriga uppdrag
och åtaganden
5.1 Jämställdhet, mångfald och
inkludering
Statens medieråd ska enligt Förordning
(2010:1923) med instruktion för Statens medieråd
1 § ” […] verka för att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig
mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen
när det gäller barn- och unga samt sprida information och
ge vägledning om barns och ungas mediesituation […]”
Myndigheten har den bestämda uppfattningen att
målgruppen barn och unga omfattar alla barn och
unga – oavsett förmågor och eventuella
begränsningar. Det är därför av största vikt att
det arbete som bedrivs är baserat på en bred
kunskap om just alla barns och ungas
medievardag. Myndigheten ska utifrån denna
kunskap ha förmågan att sprida information och
ge vägledning som stärker och skyddar alla barn
och unga. Under 2014 initierades en förstudie i
syfte att öka kunskapen kring hur medievanorna
hos barn och unga med en kognitiv eller
intellektuell funktionsnedsättning ser ut. Denna
studie har under 2015 breddats med en
datainsamling kring medieanvändningen hos
ungdomar med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF). En undersökning
som genomförts tillsammans med Riksförbundet
Attention. Under 2016 kommer materialet att
kompletteras med ytterligare en datainsamling
kring hur intellektuellt funktionshindrade
ungdomars medieanvändning ser ut i jämförelse
med myndighetens enkätstudie Ungar & medier
och Attentions datamaterial.
Myndighetens ska vidare i enlighet med
ovanstående förordnings andra paragraf ”[…]
tillvarata barns och ungas egna erfarenheter […]”. En
handling som stärks av regeringens proposition
”Strategi för att stärka barnets rättigheter” (prop.

2009/10:232) i syfte att säkerställa barnets
rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.
Myndigheten har dessutom ett stort stöd i sin
egen rapport från 2014 (Modell för att inhämta
barns och ungas perspektiv på sin medievardag) i
ambitionen att i verksamheten både se till
barnperspektivet och till barnets perspektiv.
Det första – barnperspektivet – skapas utifrån ett
antal frågeställningar där konsekvensanalysen
införlivas i det dagliga arbetet. Det andra –
barnets perspektiv – handlar om att förstå barnets
livsvillkor, förutsättningar och villkor. Denna
kunskap inhämtar myndigheten genom
enkätundersökningar, forskningsinsatser och
andra kunskapshöjande initiativ. Kunskapen
stärks vidare av en insikt om barnets egna tankar,
idéer och perspektiv, vilket även inhämtas genom
intervjuer och barnpaneler.
Myndigheten initierar och utvecklar ett
systematiskt arbete med att införliva ett
barnperspektiv i verksamheten i syfte att omsätta
barnkonventionen i handling och därmed
synliggöra den i såväl interna styrdokument som
extern avrapportering.
Under 2015 har samtlig personal vid
myndigheten informerats om innebörden av ett
barnperspektiv och att beakta barns perspektiv i
verksamheten. En s.k. barnchecklista har under
året tagits fram och testats i syfte att se till hur ett
dylikt underlag kan integreras i myndighetens
ordinarie processer. Totalt sju av myndighetens
under året pågående och genomförda projekt har
använt sig av barnchecklistan och en utvärdering
av densamma visar att listan är ett bra verktyg för
att synliggöra barnperspektivet i verksamheten.
I samverkan med övriga mediemyndigheter
(Myndighetens för radio och TV,
Presstödsnämnden, samt Myndigheten för
tillgängliga medier) genomfördes ett gemensamt
seminarium för all personal den 21 april 2015
med externa och interna föreläsare under temat
Barnperspektivet och Mediemyndigheterna – en
informationsdag.
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Myndigheten har dessutom utökat en tjänstgöring
med 10 % under 2015 för arbetet med
barnperspektivet och barnpaneler.
Myndigheten ska i enlighet med förordningen
ovan (3 §) ”[…] ha ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i verksamheten.” Detta är centralt
både utifrån hur det dagliga arbetet vid
myndighetens bemannas, bedrivs och belönas,
samt utifrån hur ett normkritiskt/-kreativt
förhållningssätt kan införlivas, utvecklas och
upprätthållas vid genomförandet av studier,
tillsättning av paneler och referensgrupper, samt
vid utformning och spridning av verktyg och
handledningar. Myndigheten har därför under
2015 initierat ett arbete med ambitionen att
utveckla kunskapen hos alla anställda, införa
mätbarhet/indikatorer, samt utveckla existerande
och nya styrdokument. Allt i syfte att på sikt
integrera jämställdhet, mångfald och inkludering
på alla nivåer i verksamheten. Under året har en
intern utbildningssatsning påbörjats med en
fördjupning och fortsättning under 2016 på både
gemensam och individuell nivå i syfte att koppla
insatsen direkt till det dagliga arbetet.
Myndigheten har dessutom under 2015 tagit emot
och handlett en person inom ramen för
Arbetsförmedlingens praktikprogram ”Unga
handikappade” under en period om 17 veckor.
Därtill har myndigheten upplåtit en praktikplats
för en studerande vid Medieinstitutet.
Statens medieråd har som myndighet dessutom
att förhålla sig till ett antal lagar och regler vad
gäller tillgänglighet i både fysisk mening samt att
den information och kunskap som skapas
tillgängliggörs för alla. Under 2015 har
myndighetens webbplats i grunden gjorts om och
tillgängligheten har förbättrats ytterligare. Bland
annat finns delar av myndighetsinformationen att
tillgå både som lättläst och via
teckenspråkstolkning.

5.2 Samverkan med andra
myndigheter och aktörer
Statens medieråd samverkar med ett stort antal
aktörer i syfte att fullfölja myndighetens uppdrag
och instruktion på ett så effektivt sätt som
möjligt. I enlighet med förordningstexten (3 a §
Förordning 2014:183) ska myndigheten ”[…]
samverka med berörda myndigheter och aktörer, däribland
det civila samhällets organisationer, i syfte att stärka barn
och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem
mot skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska särskilt
samverka med Myndigheten för radio och tv,
Presstödsnämnden, Myndigheten för tillgängliga medier
och Nordiskt informationscenter för medie- och
kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs
universitet i uppgiften att följa medieutvecklingen när det
gäller barn och unga.”
Myndigheten har under 2015 samverkat utifrån
följande:
Bibliotek
Myndigheten har sedan 2012 i nära samarbete
med Svensk biblioteksförening identifierat ett
kunskapsbehov hos bibliotekarier kring frågor
om medier i relation till barn och unga. Utifrån
denna kännedom har ett antal gemensamma
kunskapshöjande aktiviteter initierats och
genomförts. I ett etablerat nätverk om 346 skoloch folkbibliotekarier har bl.a. metod- och
utbildningsmaterialet Kom igång med MIK – ett
metodmaterial för skolbibliotekarier producerats och
distribuerats.

Utbildningsväsende
Statens medieråd samverkar med det svenska
skolsystemet på flera nivåer, både med
myndigheter och enskilda lärosäten. På
högskolenivå har det under året genomförts ett
antal möten med forskare vid enskilda högskolor.
Myndigheten var medarrangör för MIK-konventet,
en heldagskonferens för landets lärarutbildningar
rörande frågan hur medie- och
informationskunnigheten kan stärkas på
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lärarutbildningarna. Vid detta möte deltog
merparten av landets lärarutbildningar. Statens
medieråd presenterade där forskning om barns
och ungas medievanor samt pedagogiskt MIKmaterial.
Under hösten deltog myndigheten i en
paneldiskussion om rapporteringen av spelkultur i
medierna arrangerad av Spelvetenskapligt
kollegium, Göteborgs universitet vid Gothenburg
Games.
Myndigheten samarbetar med Nordicom vid
Göteborgs universitet i form av bl.a. ett nätverk
knutet till The International Clearinghouse on Children,
Youth & Media. Till detta följer ytterligare ett
samarbete med Nordicom och övriga nordiska
mediemyndigheter där konstellationen (med
Nordicom som administrativ enhet) tilldelats
300 000 danska kronor av Nordiska ministerrådet
i syfte att tillsammans förbereda och genomföra
ett seminarium i medie- och
informationskunnighet i Helsingfors den 2 maj
2016. I samarbetet ska även de baltiska staternas
mediemyndigheter involveras.

Barnavårdscentraler (BVC)
Under 2014 inleddes ett organiserat samarbete
med BVC i Stockholms län (ett län som omfattar
cirka 25 % av alla barn i Sverige i åldern 0–6 år) i
syfte att utveckla metoder och kunskapshöjande
material för spridning i hela landet. Bakgrunden
är ett behov från myndighetens sida att nå
föräldrar till de allra yngsta barnen då alla
undersökningar visar på att internetanvändning
stadigt sjunker allt längre ner i åldrarna. Det har
även framförts ett önskemål från anställda vid
BVC om en ökad kunskap kring barns
medieanvändning och dess effekter.
Under 2015 har bland annat utbildningsdagar,
seminarier och olika kunskapshöjande möten ägt
rum med läkare och sköterskor i Stockholms län.
Till detta har även ett kunskapsmaterial utarbetats
tillsammans med experter från Barnhälsovården i
Stockholm.

Andra myndigheter och aktörer
Myndigheten samarbetar dessutom med ett stort
antal myndigheter och organisationer i form av
bl.a:
Samverkan mellan mediemyndigheterna vid
Kulturdepartementet (Myndigheten för radio och
tv, Presstödsnämnden, samt Myndigheten för
tillgängliga medier) genom tre formaliserade
myndighetsgemensamma arbetsgrupper inom
omvärldsanalys, barn och unga, samt
tillgänglighet. Under 2015 har ett
myndighetsgemensamt seminarium om FN:s
barnkonvention genomförts. Samverkan sker
även i form av regelbundna möten mellan
myndigheternas direktörer.
Samverkan inom Myndighetsnätverket för barn
och unga (MUCF, BO, Konsumentverket,
Kronofogden, Finansinspektionen, CSN,
Boverket, Kulturrådet, MSB, Datainspektionen,
Diskrimineringsombudsmannen,
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen,
Livsmedelsverket, Myndigheten för delaktighet,
Skolinspektionen, SCB, Arbetsförmedlingen,
Polismyndigheten och Statens medieråd) där
Statens medieråd både deltar löpande på
ledningsnivå samt inom ramen för en arbetsgrupp
gällande internetsäkerhet.
Myndigheten har även samverkat med Forum för
levande historia i flera planeringsmöten kring att
genomföra en utbildningsinsats om olika former
av rasism och intolerans i historien och idag
(Ku2015/01807) och inom ramen för
myndighetens uppdrag gällande
regeringsuppdraget No Hate Speech Movement
(Ku2015/01869/D).
Medverkat på Skolverkets och Forum för levande
historias utbildningsturné gällande hur man kan
bemöta främlingsfientlighet och rasism i skolan.
Myndigheten bidrog bl.a. med workshoppar som
handlade om MIK och No Hate Speech Movement.
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Inledande diskussioner har genomförts med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
kring ett fördjupat samarbete gällande medie- och
informationskunnighet.
Myndigheten har under 2015 inlett ett samarbete
med Konstfack (inom ramen för
regeringsuppdraget att utveckla kampanjen No
Hate Speech Movement) i syfte att utveckla
kunskapen kring bildens betydelse i medie- och
informationssamhället. Då bilder – stilla som
rörliga – blir allt vanligare genom t.ex. Instagram
och YouTube så krävs det att vi människor kan ta
ställning till t ex de normer och värderingar som
bilder förmedlar.
Myndigheten har samverkat med
Folkhälsomyndigheten i en seminarieserie om
ungas psykiska hälsa. Statens medieråd bidrog
med faktaunderlag för planeringen av
seminarieserien, samt medverkade i ett
seminarium och paneldiskussion om psykisk
hälsa och medieanvändning.
Myndigheten har ett löpande samarbete med
Tekniska museet rörande deras projekt
Datorspelens världar.
Samverkat med samtliga kulturmyndigheter inom
ramen för nätverket för kulturmyndigheternas
omvärldsanalys.
Samarbete med SIDA i form av ett
rundabordssamtal om kvinnors utsatthet i det
digitala offentliga rummet.
Medverkat med en föreläsning gällande Mäns
våld mot kvinnor ur ett digitalt perspektiv vid
Örebro Universitet.
Löpande samarbete med Utbildningsradion (UR)
kring utbildningsmaterial om MIK. Tillsammans
med UR genomförde myndigheten två seminarier
på Skolforum om medie- och
informationskunnighet gentemot både lärare och
bibliotekarier.

SKL:s (Sveriges kommuner och landsting)
Nationellt forum för skolans digitalisering.
Samverkan mellan myndigheten,
Utbildningsförvaltningen/Stockholms stad och
UR i syfte att ett antal gymnasieskolor
systematiskt ska arbeta med MIK och samtidigt
dokumentera sitt arbete. Målsättningen är också
att tillgängliggöra exempel på hur man kan arbeta
med MIK utifrån olika förutsättningar. Dessa
exempel ska vidare inspirera andra att arbeta med
MIK utifrån ett kollegialt perspektiv. Projektet
kommer att generera utfall under 2016.
Möten har skett vid ett flertal tillfällen med
statens Digitaliseringskommission,
Medieutredningen, Demokratiutredningen och
Biblioteksutredningen. Myndigheten har
dessutom aktivt bidragit med kunskap och
underlag till Utredningen om ett modernt och starkt
straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Dir.
2014:74).
Myndigheten har samverkat med
Integritetskommittén (Ju2014:09) i ett
seminarium om åtgärder för att skydda den
personliga integriteten i sociala medier.
Samverkan fortsätter under 2016.
Inom ramen för Uppdrag till Statens medieråd om ett
nytt avgiftssystem för fastställande av åldersgränser för film
och utvidgning av ledsagarregeln har samverkan skett
med såväl branschrepresentanter
(filmdistributörer och Filmägarnas kontrollbyrå
AB) som svenska och nordiska myndigheter
(Barnombudsmannen, Svenska filminstitutet,
Ekonomistyrningsverket, de norska, danska och
finska mediemyndigheterna).
Under Almedalsveckan 2015 deltog myndigheten
i ett antal debatter och samtal arrangerade av
Nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism, Västra Götalandsregionen,
Myndigheten för kulturanalys,
Brottsoffermyndigheten, SVT, UR, Svensk
Biblioteksförening samt fackförbundet DIK.

Samverkan har skett med ett antal departement,
myndigheter och organisationer inom ramen för
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Under Bok och bibliotek i Göteborg i september
2015 deltog myndigheten i seminarier och samtal
arrangerade av bland annat Svensk
Biblioteksförening och Datorn i skolan.
Dessutom arrangerade myndigheten ett
seminarium med titeln Vad gör vi med medierna och
vad gör de med oss? tillsammans med representanter
för bibliotek, skolmyndigheter och det privata
näringslivet. Myndigheten medverkade även i
Lärarnas Riksförbunds lärarpodd om Källkritik,
Media och Informationskunskap.
Under Mediedagarna i Göteborg (MEG15) var
Statens medieråd medarrangör till ett seminarium
kring skärmtid tillsammans med Nordicom vid
Göteborgs universitet, Sällskapet för
mediefostran i Finland och Hanaholmen –
kulturcentrum för Sverige och Finland.

Internationell samverkan
Statens medieråd deltar i EU:s program
Connecting Europe Facility Telecom (CEF
Telecom). Tillsammans med Bris utgör
myndigheten ett s.k. Safer Internet Centre (SIC)
och har medverkat vid nätverksmöten i Prag,
Warszawa, samt Safer Internet Forum i
Luxemburg.
Cheferna vid de nordiska mediemyndigheterna
träffas regelbundet och under 2015 har ett möte
arrangerats i Stockholm av Statens medieråd
kring bl.a. lagstiftningsfrågor och den kommande
gemensamma MIK-konferensen i Helsingfors i
maj 2016 (finansierad av Nordiska ministerrådet).
Myndigheten deltar också regelbundet vid både
nordiska och internationella filmgranskarmöten i
syfte att bidra till ett kunskapsutbyte. Under 2015
har myndigheten:
•

•

Stått som värd för det nordiska
filmgranskarmötet i Stockholm där
representanter från de danska, norska
och finska mediemyndigheterna deltog.
Deltagit vid det internationella
filmgranskningsmötet i Berlin, där

huvudtemat var mediereglering ur ett
europeiskt perspektiv. Under
konferensen presenterade myndigheten
resultat från Ungar & medier om svenska
föräldrars attityder till skydd av barn.
Myndigheten är representerad i det internationella
PEGI-rådet (Pan European Game Information,
ett europeiskt system för åldersmärkning av
datorspel).
Medverkat med en föreläsning vid en konferens i
Köpenhamn om näthat och sexism som
arrangerades av Nordiska Ministerrådet.
Myndigheten har 2015 träffat representanter för
både departement och myndigheter i bl.a.
Danmark, Lettland och Litauen i syfte att öka
kunskapsutbytet kring medie- och
informationskunnighet. Bland annat har
myndigheten samverkat med Education
Development Center i Litauen. Samverkan består
av att utbildningsinstitutionen i Litauen vill
översätta och använda delar av Statens medieråds
material. Myndigheten deltog även vid en
konferens i Litauen för pedagoger kring MIK.
Detta samarbete inleddes 2014 på initiativ av
Nordiska Ministerrådet.
Under 2015 har myndigheten varit den nationella
parten i det belgiskt ledda Syria Strategic
Communications Advisory Team (SSCAT)
finansierat av EU-kommissionen där huvudsyftet
är att utveckla kunskap och samarbete för att
motverka våldsbejakande extremism.
Under året fortsatte även det samarbete med
norska Medietilsynet kring medievanestatistik som
initierades 2013. Syftet är att så långt som möjligt
harmonisera myndigheternas datainsamlingar om
medieanvändning för att säkerställa jämförbarhet
mellan länderna.
Myndigheten bidrog med två presentationer vid
den nordiska medieforskningskonferensen
Nordmedia i Köpenhamn.
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Expert- och referensgrupper
Myndigheten deltar bl.a. som expert i:

5.3 Särskilda regeringsuppdrag och
åtaganden

Regeringens utredning ”En nationell samordnare
för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism” (Dir. 2014:103).

5.3.1 Regeringsuppdrag som slutredovisats
2015

Internetstatistikgruppen, en expertgrupp för
erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och
civilsamhällesorganisationer med syfte att
förbättra och utveckla statistiska undersökningar
gällande internetanvändning.

Uppdrag att sprida det digitala utbildningsmaterialet MIK
för mig (Ju2014/4192/D)
Uppdrag till Statens medieråd om ett nytt avgiftssystem
för fastställande av åldersgränser för film och utvidgning
av ledsagarregeln (Ku2015/01669/MF)

Socialstyrelsens arbetsgrupp för att sprida
information för att motverka sex mot ersättning.
Myndigheten för kulturanalys referensgrupp för
kulturvaneundersökningar.
Nationella biblioteksstrategigruppen
(Ku2014/01693/KI Ku2015/00747/KI).
Skolverkets referensgrupp gällande förslag till
Nationella IT-strategier för skolväsendet.
(U2015/04666/S)
Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt
Nätkoll som syftar till att öka tryggheten på nätet
för unga med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

Prestation
MIK för mig – digitalt utbildningspaket i medie- och
informationskunnighet. (Ju2014/4192/D)
Statens medieråd fick i juni 2014 i uppdrag av
regeringen att nationellt sprida det digitala
utbildningsmaterialet MIK för mig. Målgruppen var
lärare i årskurs 7–9 i grundskolan och
motsvarande skolformer, samt inom gymnasieoch gymnasiesärskolan.
När uppdraget slutredovisades till regeringen den
12 juni 2015 hade följande prestationer
genomförts:
•
•
•

Spridning av materialet inom ramen för
myndighetens löpande arbete.
Spridning via nätverk i sociala medier
och digitala kanaler.
Närvaro vid fysiska möten med relevanta
aktörer inom målgruppen i syfte att
presentera materialet.

Utfall
I det följande presenteras en sammanfattning av
hur materialet MIK för mig har spridits under
2014–2015 och med vilket utfall:
•

•

Sidvisningar på webbplats
Ett viktigt mål var att få minst 4 000
unika sidvisningar på myndighetens
webbplats. Vid uppdragets utgång var
antalet sidvisningar 14 596.
Filmvisningar på YouTube och Facebook
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•

•

Målet för antalet visningar på YouTube
var satt till 2 000 och utfallet blev 9 693.
Dessutom nådde delar av materialet
40 100 personer på Facebook.
Pressomnämningar
Vidare var målet att utbildningsmaterialet
skulle omnämnas i fem artiklar och/eller
inslag i skolinriktad media. Detta mål
uppfylldes då fem artiklar publicerats
med lärare som målgrupp.
Presentation gentemot målgrupperna
Målsättningen att presentera materialet
för 1 000 personer inom målgruppen
uppnåddes med god marginal då
slutresultatet blev 3 865.

Dessutom har ett informationsmaterial om MIK
för mig tagits fram och spridits om 2 760
exemplar. Materialet har också presenterats inom
ramen för kampanjen och regeringsuppdraget No
Hate Speech Movement, samt vid ett seminarium där
20 av Sveriges totalt 28 lärarutbildningar deltog.
En lättläst version av MIK för mig för
gymnasiesärskolan har skapats och har under
perioden 2015-03-31 till 2015-06-10 haft 693
unika sidvisningar på myndighetens webbplats.
Dessutom har en webbartikel om
utbildningsmaterialet lagts ut på Myndigheten för
tillgängliga mediers (MTM) webbplats.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Ett mål för myndigheten har varit att
utbildningsmaterialet i utvärderingar bland de
som använt det skulle uppnå minst betyget 5 av 7
möjliga. Detta mål uppnåddes då det
genomsnittliga omdömet blev 5,9. En extern
aktör genomförde utvärderingen i form av
telefonintervjuer.
Det digitala utbildningspaketet har vunnit en
tävling anordnad av European Schoolnet (för
Insafe-nätverket, se 5.3.3) om bästa
utbildningsmaterial i medie- och
informationskunnighet för barn och unga.
Förstapriset innebär att verktyget översätts till

engelska och därmed görs tillgängligt för lärare
och elever i 31 länder i Europa.
MIK för mig har nominerats av
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) till European
Crime Prevention Award. Därtill har materialet
nominerats inom Swedish Learning Awards 2015
inom klasserna ”Blended learning” och ”Ickevinstdrivande utbildning”.
Ekonomiskt utfall
Uppdrag att sprida det digitala utbildningsmaterialet MIK
för mig, (Ju2014/4192/D), tkr
2015
2014
Finansiering, bidrag (rekv.
560
Kammarkollegiet)
Kostnader
264
296

Prestation
Uppdrag till Statens medieråd om ett nytt avgiftssystem för
fastställande av åldersgränser för film och utvidgning av
ledsagarregeln. (Ku2015/01669/MF)
2015-05-28 beslutade regeringen att ge i uppdrag
till Statens medieråd att lämna förslag till ett nytt
avgiftssystem för fastställande av åldersgränser
för film baserat på biljettintäkter, och att
överväga och eventuellt föreslå en utvidgning av
ledsagarregeln till att gälla åldersgränsen 15 år.
Bakgrunden till uppdraget var 2014 års
betänkande En ny modell för åldersklassificering av film
för barn och unga (SOU 2014:64).
Uppdraget utfördes internt, men synpunkter
inhämtades från bland andra filmdistributörer,
Barnombudsmannen, Medietilsynet i Norge,
Svenska filminstitutet och
Ekonomistyrningsverket. Besöksstatistik över
bioåren 2012–2014 inhämtades från Filmägarnas
Kontrollbyrå AB som underlag för arbetet med
att ta fram ett avgiftssystem baserat på
biljettintäkter.
Förslaget till ett nytt avgiftssystem består av en
grundavgift om 1 000 kronor och en intäktsbaserad
avgift på 0,48 procent av en films nettointäkt från
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premiär och 30 dagar framåt, med ett
minimibelopp om 1 000 kronor och ett
maxbelopp om 150 000 kronor.
När det gäller ledsagarregelns utformning
föreslog myndigheten en utvidgning till att den
ska gälla även för filmer med 15-årsgräns.
Utfall
Redovisning av uppdraget avrapporterades till
Kulturdepartementet 2015-10-13. Departementet
har därefter remitterat förslaget till 42 instanser.
Ekonomiskt utfall
Uppdrag om ett nytt avgiftssystem för fastställande av
åldersgränser för film och utvidgning av ledsagarregeln
(Ku2015/01669/MF), tkr
2015
Finansiering,
68
förvaltningsanslag*
Finansiering, bidrag
0
* Schablonmässigt beräknad personalkostnad

och en breddning i samarbeten och i spridningen
gentemot målgrupperna.
Under 2015 fick myndigheten ett förlängt och
utökat uppdrag av regeringen att utveckla och
driva kampanjen i Sverige. Uppdraget ska
slutredovisas 2017-02-10.
Den väsentliga del av uppdraget som
genomfördes under 2015 inleddes 2015-10-01
med avslutning 2015-11-04, då No Hate-dagen –
en digital manifestation för att belysa frågan om
hat på nätet – genomfördes för andra året i rad.
Målgruppen för denna insats var ungdomar 13–
25 år.
Inför No Hate-dagen genomfördes ett
redaktionellt samarbete med nyhetsmedia, för att
på olika sätt lyfta aspekter av näthat och för att
möta målgruppen där de befinner sig.
•

5.3.2 Pågående regeringsuppdrag
Prestation
Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga
kampanjen No Hate Speech Movement
(Ku2015/01869/D) till att också omfatta insatser för
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
genom att stärka barns och ungdomars medie- och
informationskunnighet.
2013 beslutade regeringen att ge Statens medieråd
i uppdrag att genomföra Europarådets kampanj
No Hate Speech Movement. Inom ramen för
uppdraget skapades samarbeten och en onlinebaserad plattform med bl.a. digitala utbildningar
och poddsändningar. Detta – i kombination med
det digitala utbildningsmaterialet MIK för mig 1 –
skapade ett behov av ett fortsatt arbete med
fördjupning av kunskap, mer utbildningsmaterial
1

Ursprungligen ur regeringsuppdraget Ju2011/6776/D
”[…] att genomföra en studie om antidemokratiska budskap som kan
förmedlas genom internet och hur unga kan stärkas mot sådana
budskap” och där analys och slutsatser pekade på ett behov
av att redan tidigt rusta barn och unga med en
källkritik/medie- och informationskunnighet.

•

•

•
•

Utfall
Nohate.se hade under kampanjperioden
21 520 sidvisningar.
Kampanjmaterialet hade 8 279 321
visningar och 33 433 besökare på
kampanjsidan www.nyheter24.se/nohate.
Kampanjens Facebooksida nådde
446 000 och de två kampanjfilmerna sågs
av sammanlagt 229 471 varav 35 825
tittade 30 sekunder eller längre, vilket är
att betrakta som ovanligt lång tid för
motsvarande typer av innehåll.
No Hate-dagen omnämndes i 97
redaktionella artiklar och inslag.
På Instagram har 2 157 bilder delats
under #NoHateSe.

Ekonomiskt utfall
Uppdrag att utveckla och förlänga kampanjen No Hate
Speech Movement, Ku2015/01869/D, tkr
2015
Finansiering, bidrag (rekv.
1 600
Kammarkollegiet)
Kostnader
748
Rest, fortgår till 2017-02-10
852

30(49)

Statens medieråd Årsredovisning 2015

5.3.3 Övriga åtaganden
Prestation
Seminarium och rundabordssamtal kring rasistiska och
främlingsfientliga budskap på internet och i sociala medier
(Ud2015/08188/EU).
Det finns ett allt tydligare behov av att stärka –
primärt unga – medieanvändare i sin förmåga att
använda sin yttrandefrihet och respektera
mänskliga rättigheter, att öka den demokratiska
delaktigheten, samt stimulera till källkritik och
eget kritiskt tänkande i relation till dagens allt mer
komplexa mediesituation. I detta fall handlar det
primärt om att förstå och förebygga hur unga
attraheras, radikaliseras och eventuellt rekryteras
av extremistiska organisationer.
Med ett ekonomiskt stöd om 200 000 kronor från
Regeringskansliet under 2015 har Statens
medieråd samlat beslutsfattare och experter inom
relevanta nordiska myndigheter och departement
i syfte att utveckla arbetet för att förebygga
rasistiska och främlingsfientliga budskap på
internet och i sociala medier. På kort sikt har
detta bidragit med inspel till ett nordiskt
ministermöte den 20 januari 2016 i syfte att
förebygga extremism. På lång sikt ska arbetet
bidra till att utveckla kunskapsläget och skapa en
plattform för samverkan på nordisk nivå.
Den 11 november 2015 arrangerade Statens
medieråd:
•

•

Ett nordiskt rundabordssamtal med
deltagare från nordiska departement och
myndigheter. Dessutom samlade mötet
representanter från Polismyndigheten,
den Nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism,
Totalförsvarets forskningsinstitut, samt
Nordicom, Nordiska ministerrådet och
det av EU-kommissionen finansierade
Syria Strategic Communication Advisory
Team (SSCAT).
Ett seminarium med den jordanske
föreläsaren Suleiman Bakhit kring hur
man kan öka medvetenheten om

våldsbejakande extremism, terrorism och
extremistisk propaganda. Seminariet
filmades och är tillgängligt på
myndighetens webbplats.
Utfall
På rundabordssamtalet deltog 45 personer, och
på Bakhit-seminariet cirka 160 personer.
Rundabordssamtalet ledde till ett underlag som
presenterades vid ett nordiskt ministermöte i
Stockholm i januari 2016. På mötet antogs
gemensamma riktlinjer för att på nordisk nivå att
stärka demokratin mot våldsbejakande
extremism. Ett område där kunskapen
gemensamt ska fördjupas är medie- och
informationskunnighet.
Ekonomiskt utfall
Nordiskt rundabordssamtal och seminarium kring
rasistiska och främlingsfientliga budskap
(Ud2015/08188/EU), tkr.
2015
Finansiering, bidrag (rekv.
Kammarkollegiet)
Kostnader
Restbelopp, att slutredovisa
senast 2016-03-31

200
177
23

Miljödiplomering i praktiken
En hållbar utveckling är enligt den banbrytande
Brundtlandkommissionens rapport från 1987
”[…] en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina behov.”
En hållbar utveckling har både en ekologisk,
social och ekonomisk dimension. En statlig aktör
och myndighet har här ett stort ansvar.
Myndigheter ska i enlighet med förvaltningslagen
effektivt hantera allmänna medel, samt ta
miljöhänsyn och arbeta med miljöledning utifrån
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga
myndigheter. I denna förordning framgår i 26 §
”[…] att myndigheter som hör till Kulturdepartementet
ska ett miljöledningssystem enligt 3 §”, vilket innebär
att myndigheten ska ”[…] inom ramen för sitt
ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som
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integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att
man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta
miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.”
Redan år 2013 startades ett arbete i syfte att
systematiskt se över myndighetens
miljöbelastning och utifrån detta skapa
styrdokument, sätta mål, mäta och följa upp. I
september 2014 miljödiplomerades så
myndigheten i enligt Svensk miljöbas.
Myndigheten ser bland annat till att material
trycks i så ringa omfattning som möjligt. Istället
tillgängliggörs material huvudsakligen digitalt.
Resor i tjänsten ska minimeras och i möjligaste
mån ersättas med digitala mötesformer, samt att
de transportmedel som väljs belastar miljön så lite
som möjligt. Avfall och utrangerade produkter
hanteras och omhändertas på ett så säkert och
miljövänligt sätt som existerande system och lagar
möjliggör och kräver. Elförbrukningen i
myndighetens lokaler hålls nere genom tekniska
insatser och ständig mätning. All personal
genomgår grundutbildning och fortbildning inom
miljöområdet.
Elförbrukningen minskade kraftigt (29 %) under
2014 till följd av ett systematiskt
förbättringsarbete och målet för 2015 har varit att
åtminstone ligga kvar på denna nya nivå. Under
2015 har den absoluta elförbrukningen i
kilowattimmar minskat ytterligare.
I enlighet med myndighetens miljöpolicy har en
övergång till inköp av produkter och tjänster med
miljökrav påbörjats. Myndigheten har också i en
allt större utsträckning använt sig av
Kammarkollegiets tjänst Avropa vilket borgar för
att miljökrav ställs på ett systematiskt sätt.
Under 2015 har också Statens medieråd getts
tillfälle att – under Naturvårdsverkets årliga träff
för myndigheter som arbetar med miljöledning
inom staten – förmedla sina erfarenheter och
kunskaper kring att miljödiplomera
verksamheten. Vid nätverksträffen deltog cirka
100 miljösamordnare/miljöansvariga samt

personer som samordnar myndigheters
miljömålsuppföljning och upphandlingar.

Swedish Safer Internet Centre
Statens medieråd driver sedan sin tillkomst 2011
ett Safer Internet Centre (SIC) i samarbete med
BRIS (Barnens rätt i samhället) inom ramen för
EU-nätverket Insafe. I nätverket ingår 31 länder
inom Europa. Målet är att öka medvetenheten
bland barn och unga om både möjligheter och
risker vid användningen av internet och sociala
medier. Arbetet inom Insafe grundar sig till stor
del på att deltagande länder delar med sig av
kunskap och material.
Under 2015 har en ny projektperiod beviljats med
ett totalt bidrag om 284 906 EUR varav Statens
medieråds del uppgår till 193 587 EUR. Projektet
genomförs inom ramen för EU:s program
Connecting Europe Facility Telecom (CEF).
Projektperioden sträcker sig från den 1 januari
2015 till den 30 juni 2016. Projektkostnaderna
finansieras till 50 % av bidrag från EU och
motfinansieras till lika stor del med medel från
myndighetens ordinarie förvaltningsanslag. Den
större delen av projektkostnaderna utgörs av
lönekostnader (cirka 77 %). Resterande kostnader
rör främst aktiviteter inom verksamhetsområdet
Sprida information och ge vägledning utifrån EUprojektets tydliga ram och avtalsvillkor.
Under 2015 har Statens medieråd inom Insafe
vunnit en tävling om bästa utbildningsverktyg
med MIK för mig. Detta innebär bl.a. att verktyget
översätts för spridning utanför Sverige.
Inom det nuvarande projektet har myndigheten
tillsammans med BRIS skapat en referensgrupp
bestående av Nordicom, Utbildningsradion (UR),
Skolverket, Polismyndigheten, Svensk
Biblioteksförening, Stockholms stadsbibliotek,
Facebook, Google, Internetstiftelsen i Sverige,
My Human Rights, Tekniska museet, samt en
lärarrepresentant.
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Ett särskilt nordiskt samarbete inom Insafe har
upprättats och underhålls genom regelbundna
möten.
Ekonomiskt utfall
Projektet är enligt avtal delfinanserat mellan EU
(INEA) och myndigheten. Projektbudgeten
finansieras till 50 % med bidrag och till
resterande del med myndighetens förvaltningsanslag. Bidraget avses att bli utbetalt i två
omgångar, initialt med 40 % av bidraget (717 tkr)
och resterande bidrag efter projektets
slutredovisning och godkännande.
EU-projekt, SIC SE III, Grant agreement
INEA/CEF/ICT/A2014/0026S Safer Internet Centre
Sweden, tkr
Total
Totalt
2015
budget*
bidrag*
Projektperiod
3 622**
1 811**
2015-01-01–
2016-06-30
Bidrag, erhållit**
717
Kostnader mot
839
bidrag
Kostnader mot
839
anslag
* I projektavtalet är Total budget och Totalt bidrag uttryckt i
EUR. I tabellen är dessa projektramar omräknade till
balansdagens kurs kalenderåret 2015 (9,3548)
** Utbetalt till myndigheten 2015-05-19. 99 562 EUR (kurs
9,2585) varav 22 127 EUR utgör Bris del av bidraget som
transfererats dem genom myndigheten. Här angivet belopp
avser Statens medieråds del av bidraget. 2015 års kostnader
som ska täckas av bidrag under 2016 uppgår som upplupen
bidragsintäkt till 122 tkr (vilket framgår av BR not 13).
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Föregående EU-projekt, SIC SE II, upphörde 2014-12-31. Avslutande rapportering till EU gjordes i mars
2015 och projektredovisningen godkändes sedermera av EU-kommissionen. I maj 2015 mottog
myndigheten den ekonomiska slutredovisningen av projektbidraget. Av det skälet redovisas här det över
tid fullständiga utfallet gällande EU-projektet SIC SE II.
EU-projektet, SIC SE II, Grant agreement SI-2012-SIC-1031201, tkr
Total budget*
Totalt bidrag*
2015
2014
2013
2012
Projektperiod
5 299**
3 974**
2012-07-01–2014-12-31***
Bidrag, erhållit****
(663) 304
0
1 448
1 415
Kostnader mot bidrag
0
1 465
1 130
572
Kostnader mot anslag
0
484
377
191
* Projektet är delfinansierat mellan EU och myndigheten. 75 % av projektbudgeten ges i bidrag från EU och 25 % finansieras
med myndighetens förvaltningsanslag. Bidragen utbetalas i tre omgångar om 40 % + 40 % + 20 %.
** I projektavtalet är Total budget 559 266 och Totalt bidrag 419 450 uttryckt i EUR. I tabellen är dessa projektramar omräknade
till balansdagens kurs kalenderåret 2014 (9,4746).
*** Ursprunglig projektperiod var 2012-07-01–2014-08-31. Kommissionen medgav i juni en projektförlängning i betydelsen att
projektet ska omfatta tiden till och med 2014-12-31, dvs. en total period om 30 månader.
**** 40 % av totalt bidrag har utbetalts vid två tillfällen, okt 2012 och okt 2013. Resterande bidragsdel är utbetald under 2015.
Myndighetens slutbidrag var 663 tkr, varav 304 tkr balanserade ut förhållandet mellan kostnader och bidrag där 75 % av
kostnaderna finansieras med bidrag. Resterade del av slutbidraget, 359 tkr, täcker upp schablonmässiga OH kostnader mot
förvaltningsanslaget för ekonomiadministration och lokaler.
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FINANSIELL REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2015

2014

16 409
7
2 387
1

19 190
0
3 762
14

18 804

22 965

-12 439
-1 755
-4 365
-5
-239

-14 062
-1 792
-6 910
-3
-198

-18 804

-22 965

0

0

3 811

3 180

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

1
2
3
4

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

5

6

Summa

Verksamhetsutfall

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från
uppbördsverksamhet

7

-3 811

-3 180

Saldo

0

0

Årets kapitalförändring

0

0
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BALANSRÄKNING
2015-12-31

2014-12-31

646

0

646

0

58
282

89
434

340

523

583
279

217
295

862

511

428
122

368
304

550

672

-546

512

-546

512

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2 764

2 469

Summa

2 764

2 469

SUMMA TILLGÅNGAR

4 617

4 688

15

0
0
0

0
0
0

16

267

242

267

242

(tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

8

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

9
10

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

11

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

12
13

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

14

Summa

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
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2015-12-31

2014-12-31

973
544
1 020
185

523
1 016
991
208

2 721

2 738

753
875

1 444
264

Summa

1 628

1 708

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

4 617

4 688

(tkr)
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

Not

17
18
19

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

20
21
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ANSLAGSREDOVISNING

Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Ing. överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter Utgående
överföringsbelopp

-600

17 101

16 501

-16 409

91

-600

17 101

16 501

-16 409

91

Not

Uo 17 11:4
ap.1 Statens medieråd (ram)

22

Summa

Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel
(tkr)

Not

Beräknat
belopp

Inkomster

4 000
4 000

3 811
3 811

2522
001 Fastställande av
åldersgränser för framställning
i film
Summa

23
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Upplysningar av väsentlig betydelse

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Statens medieråds bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna
råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordningen om myndigheters bokföring)
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid
uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2014, 129 tkr, år 2015
ingen förändring enligt not 1 och 14.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående
giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst 3 år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod och sker från den månad
tillgången tas i bruk.
Myndigheten kostnadsför bärbara datorer direkt.
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Tillämpade avskrivningstider
3 år

Egenutvecklade dataprogram, licenser,
rättigheter

3 år

Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska
anläggningar
Övriga kontorsmaskiner

6 år

Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till de belopp som de efter individuell prövning
beräknas bli betalda.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag
Katti Hoflin

Ersättning
2

Ledamot - Fakultetsstyrelsen Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

Jesper Strömbäck

2

VD-Corestad AB
Ledamot - Institutet för Framtidsstudier

Malin Bergström

2

Ledamot - Karolinska Institut/SLL Forskarskola för kliniker inom epidemiologi

Jussi Karlgren

2

Ledamot - Beteendevetenskap i praktiken Isling AB
Ledamot - Kungliga bibliotekets forskningsråd

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Lön
Ewa Thorslund (2012-05-07--fortgår)
Direktör/Myndighetschef

978

anm. Ewa Thorslund är given förmånen av fri bil men har inte utnyttjat förmånen.
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Anställdas sjukfrånvaro
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
Sjukfrånvaro
Totalt
Andel 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män
Anställda
- 29 år
Anställda 30 år - 49 år
Anställda 50 år -

2015
7,15%
45,26%
11,00%
-

2014
2,38%
3,30%
-

Sjukfrånvaro för män och åldersgrupper lämnas inte då antalet anställda i en grupp
är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.

42(49)

Statens medieråd Årsredovisning 2015

Noter
(tkr)

Resultaträkning

Not

19 190
19 190

7
7

0
0

1 189
1 198
2 387

2 296
1 465
3 762

0
1
1

14
0
14

7 871
16
4 031
538
12 439

9 289
38
4 285
488
14 062

5
0
5

0
3
3

3 809
1
3 811

3 179
1
3 180

3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Bidrag från EU:s institutioner
Summa

Not

16 409
16 409

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

Not

2014

1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa

Not

2015

4 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Summa
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan
2015-02-18 varit negativ.

Not

5 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa

Not

6 Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Summa

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har
sedan 2015-02-18 varit negativ
Not

7 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Offentligrättsliga avgifter
Finansiella intäkter, dröjsmålsränta
Summa
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Balansräkning

Not

2014-12-31

0
702
702
0
-56
-56
646

67
0
67
-67
0
-67
0

146
146
-57
-31
-88
58

146
146
-26
-31
-57
89

1 484
-33
1 451
-1 050
-153
33
-1 170
282

1 484
0
1 484
-883
-167
0
-1 050
434

583
583

217
217

340
88
428

341
28
368

122
122

304
304

8 Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

2015-12-31

9 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 11 Kundfordringar
Fastställande av åldersgränser
Summa

Not 12 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 13 Upplupna bidragsintäkter
Bidrag från EU
Summa
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2015-12-31

2014-12-31

-217
-3 811
3 445

-1 109
-3 180
4 073

-583

-217

0

1 500

0

-1 500

0

0

600
16 409
-17 101

-74
17 697
-17 023

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

-91

600

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

129
0

136
-7

129

129

3 454
-9
-3 445

4 181
-1 608
-2 573

0

0

-546

512

Not 14 Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde
Skulder avseende Uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde
Fordran/skuld avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Fordran/skuld avseende anslag i icke räntebärande flöde
Summa Avräkning med statsverket

Not 15 Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon
specifikationstabell
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2015-12-31

2014-12-31

242
25
-267

216
26
-242

523
689
-239
973

721
0
-198
523

3 000

2 000

0
197
346
544

30
231
754
1 016

185
185

208
208

438
33
282
753

1 229
162
53
1 444

Not 16 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
Statens medieråd har upprättat ett Lokalt avtal om omställningsmedel
i december 2015. Planen innehåller inget nyttjande av medel under
2016

Not 17 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev

Not 18 Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa

Not 19 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Summa

Not 20 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter*
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Upplupna kostnader för årsredovisning och revision
Summa
*Skillnaden mellan åren består främst av en avslutad anställning 2014.
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2015-12-31

2014-12-31

Bidrag från Justitiedepartementet
Bidrag från Kammarkollegiet
Summa

0
875
875

264
0
264

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:
inom tre månader*
mer än tre månader till ett år
Summa

23
852
875

264
264

Not 21 Oförbrukade bidrag

*Oförbrukade bidrag från Kammarkollegiet 23 tkr ska betalas tillbaka
senast 2016-03-31.

Anslagsredovisning
Not 22 Uo 17 11:4 Ramanslag
ap.1 Statens medieråd (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Statens medieråd en
anslagskredit på 513 tkr. Under 2015 har Statens medieråd ej
utnyttjat krediten.
Anslaget är räntebärande.

Not 23 2522
Fastställande av åldersgränser för framställning i film
Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av
åldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas
storlek framgår av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film
som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av
Statens medieråd.
Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot
inkomsttitel 2522 Fastställande av åldersgränser för
framställning i film.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2015

2014

2013

2012

2011

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

3 000
973

2 000
523

3 000
721

3 000
806

4 000
1 034

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

2 100
0

2 100
0

1 400
0

1 600
0

1 600
29

1
5

14
0

34
0

34
0

28
0

4 000
3 811

4 200
3 180

7 000
6 399

8 000
6 935

9 400
8 798

7

0

2

1

1

Anslagskredit
Beviljad
Uo 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag)

513

811

500

508

503

Utnyttjad
Uo 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag)

0

600

0

0

0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
Uo 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag)

91

0

74

1 112

0

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*

15
19

18
22

17
20

14
17

14
17

1 237

1 265

1 181

1 287

1 274

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Övriga avgiftsintäkter

Bemyndigande Ej tillämplig
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

* I beräkningen av medelantalet anställda år 2014 och 2015 är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.
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Underskrift
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 18 februari 2016

Ewa Thorslund
Direktör
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