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Statens medieråd Årsredovisning 2014

Förord
Året 2014 har politiskt sett varit turbulent såväl
nationellt som internationellt och ett år då
demokratin och de politiska systemen utmanats
och då extremismen och intoleransen i samhället
på många sätt blivit allt mer synlig.
Statens medieråds rapport Våldsbejakande och
antidemokratiska budskap på internet är dessvärre
högaktuell i ljuset, eller kanske snarare i mörkret,
av den framväxande extremismen i Europa och
visar på vikten av att vi alla på alla nivåer i
samhället förstår oss på mediernas mekanismer
och att vi alla – oavsett ålder – måste förhålla oss
sunt kritiska till det vi möter i medierade
sammanhang.
För, det medie- och informationssamhälle vi alla
lever i ställer stora krav på oss medborgare. Det
ställer krav på oss som konsumenter,
producenter, publicister och distributörer. ”Det
nya” både inkluderar och exkluderar. Digitala
kommunikationskanaler kan vara människors
enda sätt att kommunicera med en nära eller
fjärran omvärld. Samma kanaler kan också bryskt
stängas av och släckas ner.
Vi står idag inför en rad utmaningar och
förändringar i samhället kopplat till
medieanvändning, informationshantering, samt
kommunikation och interaktion med andra
människor. Den enskilda användarens
information görs till en handelsvara. Det privata
och det offentliga flyter samman allt mer. Vi lever
i större utsträckning våra liv on-line. Det skapas
nya digitala gemenskaper. Vi bygger
bedömningsekonomier där det mesta ska rejtas,
lajkas eller i värsta fall hatas. Medieinnehållet
komprimeras och fragmenteras. Vi utvecklar nya
kognitiva förmågor. Ett tidigare
sanningsmonopol – där traditionella aktörer
såsom skola, massmedier och beslutsfattare –
talar om vad som är riktigt och rätt har ersatts av
en närmast oändlig mängd ofta motstridig
information. Nya auktoriteter tar plats. Den som
besitter digitala, kommunikativa färdigheter får en
maktställning och kan sätta agendan.

För att aktivt kunna delta i detta medie- och
informationssamhälle – som allt mer genomsyrar
våra liv – krävs det nya kunskaper och förmågor.
Eller, som FN-organet UNESCO uttrycker det:
I en allt mer globaliserad värld ser vi en än större
ojämlikhet vad gäller tillgång till kunskap om och
möjligheter till att formulera sig i medier. Unesco arbetar
aktivt för att mediekunniga/-medvetna lärare utbildar
mediekunniga/-medvetna elever som i sin tur skapar
mediekunniga/-medvetna samhällen.
För, vi exponeras idag för mer information under
en enda dag än vad våra förfäder gjorde under en
hel livstid – medier påverkar i hög grad vår
världsbild och de beslut vi fattar. Det ställs allt
högre krav på både kunskaper och förmågor när
det kommer till hur vi hanterar information. Att
möjliggöra en medveten medieanvändning är
viktigt både för individen och för det
demokratiska samhället i stort.
För att bl.a. förstå mediernas funktion och olika
roller i samhället krävs medie- och
informationskunnighet, MIK. Detta innefattar
förmågorna att:



kunna finna, analysera och kritiskt
värdera information
kunna kommunicera och skapa innehåll i
olika medier

Statens medieråd är en myndighet med uppdrag
att verka för att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare och skydda dem från
skadlig mediepåverkan. Genom att öka barns och
ungas medie- och informationskunnighet,
förbättras deras möjligheter att göra sina röster
hörda och att fatta medvetna beslut i sin vardag.
Myndigheten har under år 2014 genomfört
regeringsuppdrag, publicerat rapporter,
producerat handledningar och verktyg som
kommunicerats och spridits i en infrastruktur
bestående av skolor, bibliotek, lärarutbildningar,
och barnavårdscentraler. Den sistnämnda
målgruppen är ett direkt resultat av att
internetanvändningen går allt längre ner i åldrarna
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och att det krävs – att på ett tidigt stadium –
utveckla kunskap och förmågor i syfte att stärka
och i förekommande fall skydda det lilla barnet i
sin allt mer medialiserade vardag.
Året 2014 har också varit ett år då FN:s
barnkonvention firat sitt 25-årsjubileum. En
konvention som i artikel 17 uttrycker både
barnets rätt till information, samt rätten att
skyddas mot information och material som är till
skada för barnets välfärd. Detta är en artikel som
stämmer mycket väl överens med myndighetens
instruktion om att stärka och skydda dem i deras
medievardag. Vi utvecklar löpande, och införlivar,
barnkonventionens intentioner i vårt dagliga
arbete genom att ta hänsyn till barnets perspektiv
(det vill säga deras åsikter, tankar och idéer) och
till barnperspektivet (det vill säga vilka
konsekvenser våra insatser har/får för barn och
unga).
Myndigheten fördjupar löpande kunskapen inom
existerande och nya ämnesområden och under
2014 har en förstudie genomförts i syfte att lära
mer om de kanske mest utsatta barnen. De som
har en kognitiv eller intellektuell
funktionsnedsättning. Vi har som ambition att
utifrån den ökade kunskapen se över vårt
metodmaterial och våra verktyg så att alla barn
och unga – oavsett förmåga – stärks i sin
medievardag och kan ta en aktiv del i det som
faktiskt är en mänsklig rättighet. Eller, som FN:s
konvention för mänskliga rättigheter (artikel 19)
uttrycker det hela:
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.
Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa
åsikter samt söka, ta emot och sprida information och
idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av
gränser.
Under år 2014 har rapporten Duckface/Stoneface
lanserats och extensivt återrapporterats i olika
medier. Innehållet visar bl.a. på att de oskrivna
reglerna på nätet ser olika ut beroende på
användarens könstillhörighet. I trettonårsåldern

är tjejer och killar åtskilda online och gör också
vad de kan för att inte vara på samma arenor.
Rapporten visar att det är tydligt hur det manliga
överordnas det kvinnliga genom att både killar
och tjejer tar avstånd från sådant som tjejer gör
online.
Utifrån ett regeringsuppdrag har myndigheten
också genomfört Europarådets kampanj No Hate
Speech Movement i Sverige. Via webbplatsen
www.nohate.se har onlinebaserade interaktiva
utbildningar för unga bloggare och moderatorer
distribuerats, liksom tips, råd, poddar och filmer
– i syfte att uppmärksamma och motverka
spridning av hat via nätet. Kampanjen har på
många sätt varit en viktig insats i myndighetens
uppdrag och i arbetet att stärka barn och unga
som medvetna medieanvändare.
Vi som statlig aktör och myndighet har
överhuvudtaget ett stort ansvar. Vi ska effektivt
hantera allmänna medel och ta hänsyn till – och
påverka utvecklingen i en positiv riktning – vad
gäller ett antal viktiga områden såsom
jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och en
hållbar utveckling. Inom vissa områden är vi som
myndighet bara i början av ett strukturerat och
målstyrt arbete. Inom andra har vi kommit lite
längre. Ett är vårt s.k. ekologiska fotavtryck där vi
redan under 2013 ställde vi oss frågan vad vi –
som en liten myndighet – kan göra för att bidra
till en hållbar utveckling. För, även vi gör ett
avtryck på miljön. Och, med en ledning som
prioriterar frågan, miljöutredningar, ökade
arbetsinsatser samt internutbildningar för alla
anställda, har vi nu fått ett diplom för vårt
miljöarbete. Vi är därmed en av de allra första i
raden bland myndigheter att bli
miljödiplomerade. Vi har under 2014 satt ett mål
att myndigheten ska minska sin elförbrukning
med 20 %. Per den sista december hade vi
uppnått en 29-procentig minskning.
Ewa Thorslund, direktör
Statens medieråd
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1 Samlad redovisning
av verksamheten
2014
1.1 Mål och uppdrag
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.
2014-04-03 ändrades myndighetens förordning
med instruktion (2010:1923) och 3 § utvidgades
med följande lydelse om samverkan:
3 a § Myndigheten ska 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. Förordning (2014:183).
Myndigheten har under 2014 haft ett
regeringsuppdrag att ta fram förslag till
resultatindikatorer för verksamheten (se vidare
1.2 Verksamhetsstyrning). Med anledning av
detta har myndigheten beslutat att utifrån
instruktionen arbeta mot resultat på lång
respektive kort sikt.

1.2 Verksamhetsstyrning
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 kunskapsorganisation. En
ny och relativt sett liten myndighet som rör sig

inom ramen för ett föränderligt medielandskap –
och som löpande tilldelas nya regeringsuppdrag –
kräver nya arbetssätt och kompetenser samt en
hög grad av flexibilitet och vilja att ställa om och
utvecklas. Löpande uppdrag – samt utveckling
och drift av förvaltning och administration –
kräver hela tiden ett ifrågasättande och
vidareutbildning. Kortare regeringsuppdrag med
olika former av inriktning kräver ofta
tidsbegränsade anställningar i de fall då den
ordinarie arbetsstyrkan inte har de resurser som
krävs. I syfte att skapa ett långsiktigt lärande
involveras samtliga medarbetare i
utvecklingsarbetet, och samarbetet mellan
verksamhetsområdena utvecklas kontinuerligt.
Medarbetarna vid myndigheten genomgår vid två
tillfällen varje år ett medarbetarsamtal där den
egna arbetsinsatsen, och individuellt satta mål,
tydligt kopplas till verksamhetens övergripande
mål. Vid det årliga lönesättande samtalet följs
arbetets resultat upp.
De verksamhetsansvariga vid myndigheten
erbjuds från och med år 2014 en coach i syfte att
utveckla ledarskapet, att öka sin effektivitet i
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nuvarande position i syfte att skapa
förutsättningar för att växa in i – och kunna
leverera – i framtida roller.
Samtliga medarbetare vid myndigheten erbjuds
löpande kompetensutveckling vad gäller
förvaltningsrätt, statlig styrning, offentlighet och
sekretess. Under verksamhetsåret 2014 har
samtlig personal vid myndigheten involverats i en
övning att utveckla metod och kunskap gällande
omvärldens förändringar. Vid myndigheten
genomförs löpande insatser i syfte att skapa en
bättre arbetssituation och arbetsmiljö.
Samarbetsavtal har upprättats med Statens
kulturråd i syfte att stärka och komplettera
existerande kompetens gällande bl.a. juridik, IT
och HR.
Genom veckovisa möten involveras personalen
också i verksamhetsutövning och -styrning.
Därtill sker en löpande utveckling och
fördjupning av facklig samverkan på både lokaloch partsnivå.
Statens medieråd bedömer att ovanstående
insatser har bidragit till att säkra myndighetens
personal- och kompetensförsörjning i relation till
verksamhetens mål.
Årsmedeltalet anställda vid myndigheten har varit
22 personer (10 män och 12 kvinnor), vilket
motsvarade 18 årsarbetskrafter.

1.4 Verksamhetens kostnader och
intäkter
Verksamhetens kostnader och intäkter redovisas
enligt följande indelning:





följa medieutvecklingen
sprida information och ge vägledning
fastställa åldersgränser för film
övriga uppdrag och åtaganden

Verksamhetens kostnader ökade under 2014 med
ca 2,6 miljoner kronor främst av skälen att
personalkostnaderna ökat, att regeringsuppdragen
varit ekonomiskt omfattande och att
datainsamlingen till den biennala rapporten
Ungar & Medier genomfördes under året.
Kostnader fördelade på verksamhet, tkr*
2014
2013
2012
Följa medie‐
4 378
2 882
3 912
utvecklingen
Sprida
7 795
6 034
8 659
information
och ge
vägledning
Fastställa
4 232
3 557
3 996
åldersgränser
för film
Övriga
6 560
7 826
1 692
uppdrag och
åtaganden
Resultat‐
22 965
20 299
18 259
omslutning

2011
2 681
9 303

4 250

1 841

18 075

Intäkter fördelade på verksamhet, tkr*
2014
2013
2012
2011
Följa
medieutvecklingen,
förvaltningsanslag
4 378
2 882
3 912
2 681
Sprida information
och ge vägledning,
förvaltningsanslag
5 845
4 527
6 522
7 501
EU‐program, bidrag
1 465
1 130
1 690
1 351
EU‐program, anslag
485
377
447
451
Fastställa
åldersgränser för
film,
förvaltningsanslag
4 232
3 557
3 996
4 250
Avgifter till
3 180
6 399
6 935
8 798
inkomsttitel
Övriga uppdrag och
åtaganden,
förvaltningsanslag
2 764
5 999
759
1 841
bidrag
2 296
1 827
933
0
Anslag Allmänna val 1 500
o 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.

Nedan redovisas jämförande uppgifter avseende
kostnader och intäkter åren 2011–2014.
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1.5 Ett resultatbaserat förhållningssätt
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014, med
utgångspunkt i de förslag som lämnas i rapporten
Mått och mål – resultatindikatorer för
medieområdet (Ku 2012/1658/MFI), ska
myndigheten föreslå resultatindikatorer för att
följa upp de mediepolitiska målen inom
myndighetens ansvarsområde. Uppdraget
redovisades till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) i maj 2014.
Statens medieråd har valt att låta utvecklandet av
indikatorer utgöra en startpunkt för att etablera
ett resultatbaserat förhållningssätt. Myndighetens
arbete med framtagandet av resultatindikatorer
inleddes med ett strategiskt planeringsarbete och
tydliggörande av myndighetens målgrupp. En
förutsättning för att kunna formulera tydliga
resultat är att det är tydligt definierat för vem
resultat ska uppnås. För Statens medieråd är
målgruppen nämnd i myndighetens instruktion –
barn och unga. För att tydliggöra målgruppen har
myndigheten bedömt att en viktig avgränsning är
barn och unga upp till 18 år. Myndigheten kom
att göra ytterligare avgränsningar, vilket denna
text återkommer till.
Nästa steg i den strategiska planeringen var att
fastställa resultat på lång sikt respektive resultat
på kort sikt samt att utarbeta indikatorer för
resultat på kort sikt. Med resultat på kort sikt
avses här konkreta resultat som myndigheten
bedömer behöver uppnås för att de
mediepolitiska mål som berör myndigheten ska
uppnås. Resultat på kort sikt motsvarar därmed
de mål som kallas delmål i rapporten Mått och
mål.

Med detta arbete har myndigheten lagt grunden
för ett resultatbaserat förhållningssätt. Detta
innebär att uppföljningen integreras i
verksamheten och att kunskapen om resultaten
används för att styra verksamheten.
Resultatkedja
Bilden nedan visar hur resultaten på kort sikt är
kopplade till resultaten på lång sikt samt hur
resultaten på lång sikt är kopplade till
myndighetens instruktion och det mediepolitiska
målet inom myndighetens ansvarsområde.
Myndigheten bedömer att barn och unga som
kan hantera information som kan vara till skada
för välbefinnandet samtidigt har tillgång till
verktyg för att skydda sig mot skadlig
mediepåverkan – bortom det lagstyrda skydd som
åldersgränserna innebär vid offentlig filmvisning.
Med detta avses att skyddet mot skadlig
mediepåverkan inte enbart handlar om
åldersgränser vid offentlig filmvisning, utan också
om det skydd som byggs upp genom medie- och
informationskunnighet (MIK). Har man de
förmågor som ingår i MIK-begreppet – och som
det första resultatet på kort sikt utgår ifrån – ökar
också förmågan att skydda sig själv mot skadlig
mediepåverkan oavsett medieform eller kontext.
På detta sätt är också resultaten på lång sikt
kopplade till varandra – en medveten
medieanvändare är rustad mot skadlig
mediepåverkan.
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Aktiviteter

Resultat på kort sikt
(indikatorer)

Sprida information och ge
vägledning

Barn och unga, 6–18 år, ska kunna
finna, analysera, kritiskt värdera
och skapa information i olika
medier och kontexter.

Följa medieutvecklingen

Barn och unga, 6–18 år, ska kunna
hantera information som kan vara
till skada för välbefinnandet.

Resultat på lång sikt

Barn och unga i Sverige ska vara
medvetna medieanvändare.

Barn och unga i Sverige ska vara
skyddade från skadlig medie‐
påverkan.
Fastställa åldersgränser
för film

Barn och unga, under 15 år, ska vid
offentlig filmvisning, vara skyddade
från mediepåverkan som kan vara
till skada till skada för
välbefinnandet.

Instruktion för Statens medieråd
Statens medieråd ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare
och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Mål för mediepolitiken
Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende
och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.

Indikatorer samt metoder för uppföljning
Indikatorer har utarbetats för de 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. Skälet till
åldersavgränsningen i resultat 1 och 2 på kort sikt
är att myndigheten bedömer att dessa förmågor

inte kan uppnås före 6 års ålder.
Åldersavgränsningen i resultat 3 följer av Lag
(2010:1882) om åldersgränser för film som ska
visas offentligt.
Bilden nedan visar resultat på kort sikt och
föreslagna indikatorer.
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Resultat på kort sikt

Utgångsläge
2014

Resultatmål

1. Andel barn och unga, 6–18 år,
som kan finna information i olika
medier och kontexter

Nollmätning

VP 2015–16

2. Andel barn och unga, 6–18 år,
som kan analysera information i
olika medier och kontexter

Nollmätning

VP 2015–16

3. Andel barn och unga, 6–18 år,
som kan kritiskt värdera
information i olika medier och
kontexter

Nollmätning

VP 2015–16

4. Andel barn och unga, 6–18 år,
som kan skapa information i
olika medier och kontexter

Nollmätning

VP 2015–16

2. Barn och unga, 6–18 år, ska kunna
hantera information som kan vara till
skada för välbefinnandet

5. Andel barn och unga, 6–18 år,
som kan hantera information
som kan vara till skada för
välbefinnandet

Nollmätning

VP 2015–16

3. Barn och unga, under 15 år, ska vid
offentlig filmvisning, vara skyddade
från mediepåverkan som kan vara till
skada för välbefinnandet

6. Andel inlämnade filmer som
har fått en beslutad åldersgräns

100 %

100 %

1. Barn och unga, 6–18 år, ska kunna
finna, analysera, kritiskt värdera och
skapa information i olika medier och
kontexter

Indikatorer

För resultat 1 och 2 – vilka sammanlagt har fem
indikatorer – genomför myndigheten en
datainsamling inom ramen för myndighetens
Ungar & medier-undersökning som genomförs
vartannat år. De frågor som utgör underlaget för
indikatorerna är ställda både till barn
(självskattning) och till föräldrar om barns
förmåga. För resultat 3 – vilket har 1 indikator –
använder myndigheten den statistik som förts
sedan starten för verksamheten. Här har också
resultatmål definierats och uppnåtts.

Analys av nollmätning 2014
I den nollmätning som genomfördes inom ramen
för Ungar & medier-undersökningen 2014 är
resultaten höga när det gäller förmågorna att
finna och analysera information, både enligt
barnen själva och enligt föräldrar. För de allra
yngsta (6–8 år) är resultaten lägre, vilket är
naturligt och gäller för alla indikatorer där dessa
mätningar genomförts.
När det gäller förmågan att kritiskt värdera
information sjunker andelarna, framförallt märks
en tydligt lägre nivå i föräldrarnas bedömning av
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barnens förmåga, vilket också motsvarar
minskningen bland 9–12-åringarna. Bland de
äldre barnen, 13–18 år, är nivåerna dock fortsatt
höga.
Indikatorn som gäller förmågorna att skapa
information har tre frågor, även här är nivåerna
höga, förutom för de yngsta.
Den femte indikatorn handlar om förmågan att
hantera information som kan vara skadlig för
välbefinnandet. Här är nivåerna betydligt lägre
generellt – samtidigt är det stora andelar som
uppger att de aldrig kommit i kontakt med
information av detta slag – vare sig i form av
obehagliga bilder/filmer på internet eller i form
av obehagliga meddelanden som andra skickat till
hen.
Myndigheten bedömer att detta sammantaget
pekar på att det framförallt är förmågan att vara
källkritisk som behöver stärkas bland barn och
unga och att detta är en avgörande förmåga. Om
man inte kan avgöra om information är sann eller
falsk, saknar det betydelse att man har
förmågorna att hitta den eller förstå den. Vidare
bedömer myndigheten att de yngsta barnen
behöver särskilda insatser – på alla dessa områden
– i syfte att så tidigt som möjligt utveckla dessa
förmågor.

1.6 Kvalitativa aspekter av
verksamhetens resultat
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014
avseende Statens medieråd (Ku2013/2461/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.
Statens medieråd implementerade under 2013
mätmetoder för att kunna redovisa kvalitativa
aspekter på verksamhetens resultat. Flera av de
resultatindikatorer som myndigheten tagit fram,
tar också upp kvalitativa aspekter av resultat.
Förutom för det som rör fastställande av
åldersgränser för film saknas dock nivåer för
måluppfyllelse för resultaten eftersom det rör sig
om nollmätningar 2014.
De kvalitativa aspekterna av resultaten redovisas
och analyseras under respektive
verksamhetsområde.

13(46)

Statens medieråd Årsredovisning 2014

2 Följa
medieutvecklingen
I den industrialiserade västvärlden lägger vi allt
mer tid på medier och de blir allt viktigare och allt
mäktigare källor till information och formar i allt
högre utsträckning allas våra världsbilder. Vårt
vardagsliv påverkas genom att det anpassas till de
allestädes närvarande medierna: vi äter på vissa
tider för att barnen inte ska missa
barnprogrammen på tv, vi blir överviktiga av för
mycket stillasittande framför skärmen och det är
bäst att vakta sin tunga eftersom vem som helst
nu kan spela in eller fotografera vad som helst var
som helst.
För att kunna bedriva en effektiv verksamhet
inom de områden som är myndighetens
huvuduppdrag, att verka för att stärka barn och
unga som medvetna medieanvändare och skydda
dem från skadlig mediepåverkan, krävs en både
bred och djup kunskap om deras medievardag.
De huvudsakliga metoderna för sådan
kunskapsinhämtning är en bred omvärldsanalys,
systematisk sammanställning av befintlig
akademisk forskning samt myndighetens
kvalitativa och kvantitativa studier. De ungas
egna tolkningar av sin medieanvändning och
deras egna attityder till denna är centrala för
myndighetens undersökningar.
Under 2014 beslutade myndigheten att bygga en
process för att skapa en förbättrad och mer
systematisk omvärldsbevakning och
omvärldsanalys som ska utgöra en bas för den
information som på olika sätt sprids av
myndigheten till olika intressenter. Inte minst ska
omvärldsanalysen vara en integrerad del av
myndighetens dagliga arbete i syfte att skapa en
lärande organisation.
Nedan redovisas verksamhetsområdets väsentliga
resultat utifrån prestationer, utfall och i
förekommande fall kvalitativa aspekter.

RESULTAT
Prestation
Ungar & medier. Under 2014 genomfördes
datainsamlingen till Statens medieråds biennala
undersökning om barns och ungas
medieanvändning, Ungar & medier. Liksom
2012/13 anlitades SCB för datainsamlingen.
Kostnaden för datainsamlingen uppgick till 1 079
tkr. Under första kvartalet 2015 kommer Statens
medieråd att publicera tre rapporter baserade på
datamaterialet: Ungar & medier 2014/15, Småungar
& medier 2014/15 samt Föräldrar & medier
2014/15.
Utfall
Datainsamlingens svarsfrekvens var 41 %.
Beaktat den generellt vikande tendensen bland
befolkningen när det gäller att besvara
enkätundersökningar är detta enligt myndighetens
bedömning att betrakta som ett tillfredsställande
utfall.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Undersökningen gick ut till 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 dubbelt så många som i
föregående undersökning. Syftet med att öka
antalet respondenter är att kunna göra
noggrannare kontroller för demografiska
bakgrundsvariabler, något som tidigare inte varit
möjligt. Detta har inneburit en kvalitetshöjning
jämfört med tidigare datainsamlingar, då det
möjliggör mer avancerade statistiska analyser.
Vidare bedömer myndigheten att en kvalitativ
aspekt är att undersökningen är ensam i sitt slag i
landet när det gäller fakta om barns och ungas
upplevelser av medier och medieanvändning.
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Prestation
Barn och medier: Norge vs. Sverige. Undersökningen
Ungar & medier 2012/13 utarbetades på
gemensam nordisk nivå med målet att publicera
en statistisk rapport där barns medievanor
jämförs mellan länderna. Syftet var att sprida
kunskap om barns och ungas medievanor och
huruvida dessa skiljer sig åt mellan de nordiska
länderna samt att etablera samnordiska
arbetsmodeller för vidare samarbeten. Norska
Medietilsynet och Statens medieråd valde
gemensamt ut de statistiska uppgifter som sedan
jämförts i ett infografiskt blad utgivet på svenska
och norska. Den svenska utgåvan är betitlad Barn
och medier: Norge vs. Sverige.





Uppdraget genomfördes som två delprojekt:


Utfall
Barn och medier: Norge vs. Sverige har laddats ned 239
ggr från myndighetens webbplats.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Jämförelserna är de första i sitt slag och erbjuder
därmed ny kunskap om medievanorna bland
svenska och norska barn. Vidare visar resultatet
att likheterna mellan dessa är så stora att det är
möjligt att extrapolera utifrån respektive lands
undersökningar, vilket öppnar för transnationell
kunskapsinhämtning.

Prestation
Uppdrag till Statens medieråd att stärka unga i åldern
12–18 år mot antidemokratiska budskap på internet och
i sociala medier (Ju2013/3289/D). Under 2013
genomförde Statens medieråd en kartläggning av
antidemokratiska budskap som förmedlas genom
internet och hur unga kan stärkas mot sådana
(Ju2011/6776/D). Denna kartläggning
föranledde regeringen att ge myndigheten
ytterligare uppdrag inom området. Det nya
uppdraget, vilket beslutades 2013-04-25, hade till
syfte att:


medier uppmanar till våld och hot för en
politisk eller ideologisk sak
kartlägga vilka aktörer som är verksamma
inom området för medie- och
informationskunnighet samt inventera
det pedagogiska material som finns på
området
föreslå lämpliga åtgärder för att sprida
utbildningsmaterialet till skolor,
fritidsverksamheter och det civila
samhällets organisationer.



produktion av digitalt utbildningsmaterial
samt förslag till spridningsmetoder (se 3.
Sprida information och ge vägledning:
MIK för mig – digitalt utbildningspaket i
medie- och informationskunnighet)
kartläggning av MIK-aktörer i Sverige.

Kartläggningen resulterade i rapporten Medie- och
informationskunnighet i Sverige: En kartläggning av
aktörer (156 s.). I rapporten beskrivs MIKrelaterade aktiviteter hos departement,
myndigheter och andra offentliga verksamheter,
aktörer inom civilsamhället, kommersiella aktörer
samt de lärosäten som utbildar lärare i svenska,
samhällskunskap och bild.
Utfall
Rapporten har laddats ned 135 ggr från
myndighetens webbplats, samt låg till grund för
en endagskonferens vid Malmö högskola om
medie- och informationskunnighet på landets
lärarutbildningar. (Se 3. Sprida information och
ge vägledning)
Kvalitativa aspekter på resultatet
Rapporten är den första systematiserade
kartläggningen på området och har tillfört ny
kunskap som är en förutsättning för vidare
insatser på området.

öka ungas medie- och
informationskunnighet och därigenom
stärka dem mot antidemokratiska
budskap som på internet och i sociala
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Prestation
Uppdrag att göra en studie av barns och ungas
användning av sociala mötesplatser på internet ur ett
jämställdhetsperspektiv (Ku2012/1512/MFI). 201210-04 beslutade regeringen att uppdra till Statens
medieråd att göra en kvalitativ studie av barns
och ungas användning av sociala mötesplatser på
internet ur ett jämställdhetsperspektiv. Södertörns
högskola genomförde med början under 2012
och vidare under våren 2013 fältarbetsdelen av
studien, i form av djupintervjuer,
fokusgruppintervjuer samt workshoppar med
sammanlagt 142 barn. 2014-01-15 tillställdes
regeringen rapporten Duckface/Stoneface: Sociala
medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar
och tjejer i årskurs 4 och 7 (196 s.).
Utfall
Rapporten har laddats ned 2 334 ggr, renderat 40
pressklipp och har sedan lanseringen använts som
kurslitteratur vid svensklärar- och
fritidspedagogutbildningarna vid Södertörns
högskola. På Stiftelsen för internetinfrastrukturs
initiativ genomfördes vid Internetdagarna 201411-25 ett heldagsseminarium om sociala medier,
genus och bildkommunikation med utgångspunkt
i Duckface/Stoneface.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Regeringen gav 2013-10-03 Myndigheten för
kulturanalys i uppdrag att göra en utvärdering av
de särskilda jämställdhetssatsningarna på
kulturområdet (Ku2013/1967/KO). Bland de
satsningar som utvärderades återfinns ovan
nämnda studie. Publikationen heter Bland förebilder
och föreställningar: Jämställdhetsarbete på kulturområdet
(2014).

medieanvändning och medieinnehåll, beslöts att
närmare undersöka hur barn och unga förstår och
förhåller sig till nyheter. Under första kvartalet
2014 genomfördes en kvalitativ intervjustudie
med sammanlagt 82 elever i årskurs 4 och 7 i
Helsingborg och Skellefteå. Efter vidare
bearbetning publicerades 2014-12-15 resultaten
av studien på myndighetens webbplats.
Utfall
Eftersom rapporten publicerades först i mitten av
december har den endast laddats ned 27 ggr
under 2014.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Studien resulterade i en ökad kunskap om barns
användning av och attityder till nyheter, som
tidigare saknats vid myndigheten. Det kunde bl.a.
konstateras att barn i dessa åldrar har en tämligen
traditionell bild av vad nyheter är: det handlar om
dagspress och tv-nyheter, medan sociala medier
intar en förhållandevis undanskymd plats. De
intresserar sig också främst för antingen lokala
nyheter eller dramatiska världshändelser medan
intresset för riksnyheter är svalt. Dessa kvalitativa
iakttagelser utgör ett värdefullt komplement till
myndighetens kvantitativa studier av ungas
medievanor. Värdet av att barnens egna
perspektiv och tolkningar på sin
nyhetskonsumtion kommit till myndighetens
kännedom är stort utifrån ett barnrättsperspektiv.

Prestation
Ungar & nyheter – en kvalitativ studie kring barns och
ungas uppfattning av nyheter. I Statens medieråds
undersökning Ungar & medier 2012/13 framkom
att intresset för nyheter bland barn och unga ökat
jämfört med 2010. Då myndigheten ska tillvarata
barns och ungas egna erfarenheter av
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3 Sprida information
och ge vägledning
Dagens informationssamhälle ställer stora krav på
oss medborgare att vara medie- och
informationskunniga – ytterst är detta en
demokratifråga. Att kunna finna, analysera och
kritiskt värdera information och att själv kunna
kommunicera och skapa information är idag
nödvändiga färdigheter för alla – barn, unga och
vuxna.
Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid
med olika medier. De skaffar sig strategier genom
erfarenhet, men vuxna har ett ansvar att ge dem
verktyg som stärker deras kritiska förmågor.
Genom en ökad medie- och
informationskunnighet (MIK) hos vuxna i barns
och ungas närhet, t.ex. lärare och pedagoger,
bibliotekarier och föräldrar, kan barn och unga
stärkas som medvetna medieanvändare. Statens
medieråds arbete med MIK kan ses som en
operationalisering av första paragrafen i
myndighetens instruktion om att ”[…] verka för att
stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och
skydda dem från skadlig mediepåverkan”.
Myndighetens MIK-verksamhet är uppbyggd
kring en sammanhållen kunskapsbas och
pedagogisk struktur. Myndigheten prioriterar
samverkan med andra relevanta – och i frågan
initierade – samhällsaktörer.
Vid sidan av att strukturerat producera och sprida
material har Statens medieråd en viktig uppgift i
att uppmärksamma beslutsfattare på lokal,
regional och nationell nivå om vikten av en ökad
medie- och informationskunnighet i samhället.
Myndighetens arbete med att sprida information
och ge vägledning är också integrerat med
uppdraget inom ramen för EU:s Safer Internet
Programme.

Under 2014 har myndigheten föreläst om MIK
vid 35 tillfällen runt om i landet. Publiken
bedöms ha uppgått till minst 3 300 nära-barnprofessionella.
Myndighetens kunskapshöjande material och
verktyg sprids via webbplatsen statensmedierad.se
och lärplattformen MIK-rummet. På webbplatserna
kan besökare ta del av faktatexter, beställa och
ladda ned publikationer, lärarhandledningar,
artiklar och övrigt material. Här sprids även
myndighetens beslut om åldersgränser på film,
krönikor, information om myndighetens
evenemang, samt information om vad andra
relevanta aktörer gör. Statens medieråd har under
2014 gjort en strategisk satsning på Twitter och
Facebook som kommunikationskanaler vilket har
resulterat i en kraftig ökning av följare samt en
ökad spridning av myndighetens material.
Nedan redovisas verksamhetsområdets väsentliga
resultat utifrån prestationer, utfall och i
förekommande fall kvalitativa aspekter.
RESULTAT
Prestation
Safer Internet Day 2014. Det europeiska
evenemanget Safer Internet Day 2014
arrangerades och genomfördes i formen av en
MIK-vecka av Statens medieråd tillsammans med
BRIS, Barnens rätt i samhället. Under veckan
lanserades artiklar och material om MIK i
samarbete med andra myndigheter och aktörer i
myndighetens referensgrupp.
Under veckan lanserades bl.a:


MIK-rummet – en webbaserad
lärplattform om MIK (se separat
redovisning nedan).
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studien Duckface/Stoneface – Sociala
medier, onlinespel och
bildkommunikation bland killar och tjejer
i årskurs 4 och 7.
Jag <3 internet (Jag älskar internet) – ett
skolmaterial för högstadiet och
gymnasiet om rättigheter och
skyldigheter på nätet.
ny statistik kring mobbning på nätet i
samarbete med No Hate Speech
Movement-kampanjen, som drivs av
myndigheten. (Se separat redovisning)

Utfall
Målen under MIK-veckan var att:




skapa publicitet kring de artiklar och
material som tillgängliggjordes under
veckan. Målet var 100 omnämningar i
olika medier och utfallet blev 90.
tillgängliggöra material. Målet var 500
nedladdningar av materialet under MIKveckan och utfallet blev 568 ex.

Kvalitativa aspekter på resultatet
Den tidigare SID-dagen utökades till att pågå
under en hel vecka. Detta resulterade i bredare
exponering och större spridning av material.

Prestation
MIK-rummet: en webbaserad lärplattform med
fakta och pedagogiskt material om MIK för närabarn-professionella och föräldrar, lanserades
under MIK-veckan i februari. MIK-rummet är
framtaget i samarbete med Utbildningsradion
(UR), Svensk biblioteksförening och
Konsumentverket.
Utfall
Målen efter lansering i februari 2014 var att:


ha 25 000 unika besökare under
lanseringsåret. Vid årsskiftet 2014/2015
har MIK-rummet haft 35 487 unika
besökare.



sprida minst 8 nyhetsbrev. Under 2014
spreds 10 nyhetsbrev.

Kvalitativa aspekter på resultatet
I juni 2014 genomfördes en mindre, kvalitativ
utvärdering av MIK-rummet i form av intervjuer
i en referensgrupp med lärare och
fritidspedagoger. I denna framkom bl.a. att
strukturen på MIK-rummet var ”logisk” och att
sajten var ”väldigt innehållsrik”. Under senhösten
genomfördes en enkätutvärdering av MIKrummet där 92 % svarade ”mycket bra” eller
”bra” på frågan om vad de tyckte om MIKrummet. På frågan om de skulle rekommendera
MIK-rummet till sina kollegor svarade 81 % ”ja”.
Myndigheten kommer att genomföra en större,
kvalitativ utvärdering av MIK-rummet under
2015. Resursen har då hunnit etableras och
användas i målgrupperna.

Prestation
MIK för mig – digitalt utbildningspaket i medie- och
informationskunnighet. Under 2013 fick Statens
medieråd ett regeringsuppdrag att ta fram ett
digitalt utbildningsmaterial som syftar till att öka
ungas medie- och informationskunnighet och
därigenom stärka dem mot antidemokratiska
budskap på internet och i sociala medier som
uppmanar till våld och hot för en politisk eller
ideologisk sak (Ju2013/3289/D). Uppdraget
innefattade även att föreslå lämpliga åtgärder för
att sprida det digitala utbildningsmaterialet till
skolor, fritidsverksamheter och det civila
samhällets organisationer.
Utfall
Uppdraget återrapporterades till regeringen 201406-02 i form av utbildningsmaterialet MIK för
mig – en utbildning kring medie- och
informationskunnighet i fem delar:
1. MIK för mig – lärare. En digital utbildning
för lärare med diskussionsfrågor för
arbetslaget
2. MIK för mig – elever. En digital utbildning
för elever som bland annat innehåller en
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tävling som eleverna gör i grupp på
mobilen, samt en film som visar hur
propaganda konstrueras och metoder för
påverkan
3. ett lärarmaterial med MIK-övningar för
klassrummet
4. förslag på sätt att utveckla arbetet med
MIK i skolan
5. fördjupning och fakta i MIK-rummet,
Statens medieråds lärplattform med
pedagogiskt material om medieinformationskunnighet:
http://mik.statensmedierad.se

benämner lokala MIK-centraler. Målet med
satsningen har varit att genom en riktad
utbildningsinsats öka medie- och
informationskunnigheten hos en viktig
yrkesgrupp som i sitt värv möter både barn, unga
och föräldrar.

Kvalitativa aspekter på resultatet
I syfte att kvalitetssäkra utbildningsmaterialet har
det samverkats med Statens skolverk och testats i
referensgrupper bestående av lärare. Stor vikt har
lagts vid att materialet harmoniserar med skolans
processer och styrdokument, liksom med lärarnas
arbetssituation. Myndigheten bedömer att MIK för
mig fyller en viktig funktion genom att det i alla
delar förankrar MIK inom ramen för skolans
centrala styrdokument och befintliga arbete med
värdegrundsfrågor. Myndigheten kommer att
genomföra en större, kvalitativ utvärdering av
MIK för mig under 2015.

Utfall
Målet var att 50-60 skol- och folkbibliotek skulle
anmäla sitt intresse för att delta i satsningen.
Utfallet blev att 384 bibliotek, 60 % skolbibliotek
och 40 % folkbibliotek, anmälde sitt intresse.

Prestation
Biblioteken som MIK-centraler. Statens medieråd
genomförde under 2013 regionala
utbildningsseminarier riktade mot bibliotekarier.
Seminarierna är ett resultat av ett samarbete som
inleddes mellan Statens medieråd och Svensk
biblioteksförening under 2012 utifrån ett
kunskapsbehov som identifierats hos
bibliotekarier kring frågor om medier i relation till
barn och unga. En utvärdering av dessa regionala
initiativ visade att seminarierna uppskattats, ökat
kursdeltagarnas medie- och
informationskunnighet och även stimulerat till att
vilja lära mer på området. Denna insikt ledde till
att Statens medieråd under 2014 genomförde en
riktad satsning mot Sveriges alla folk- och
skolbibliotek i syfte att skapa det myndigheten

Inom ramen för satsningen – som genomförts i
samarbete med Svensk Biblioteksförening,
Kungliga biblioteket (KB), Stockholms
stadsbibliotek, samt fackförbundet DIK – har
också ett specialanpassat utbildnings- och
handledningsmaterial utarbetats.

Kvalitativa aspekter på resultatet
För att säkerställa att satsningen var förankrad i
mottagargruppen tillsatte myndigheten en
referensgrupp av bibliotekarier. Myndigheten
bedömer att detta inneburit god kvalitet i både
tilltal och i det material som tagits fram inom
ramen för satsningen. En kvalitativ utvärdering
kommer att genomföras under våren 2015.

Prestation
MIK-seminarium för lärarutbildare. Utifrån
regeringsuppdrag (Ju2013/3289/D) har
myndigheten under 2013 kartlagt vilka aktörer
som är verksamma inom området för medie- och
informationskunnighet i Sverige och inventerat
det pedagogiska material som finns på området.
(Se vidare avsnitt 2) Denna kartläggning har
bland annat visat på stora olikheter vid landets
lärarutbildningar. Med denna vetskap har
myndigheten under 2014 i samarbete med Malmö
högskola och Södertörns högskola bjudit in
representanter från alla Sveriges lärarutbildningar
till ett seminarium i syfte att initiera en diskussion
om behovet av medie- och
informationskunnighet i utbildningen.
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Utfall
På seminariet 2014-11-20 var 20 av totalt sett 28
lärarutbildningar i Sverige representerade.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Enigheten vid seminariet var stor om behovet av
en utvecklad undervisning i medie- och
informationskunnighet och till följd av detta
arrangerar Södertörns högskola en uppföljande
konferens under 2015, där också myndigheten
medverkar.

Prestation
Uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate
Speech Movement i Sverige (A2013/2317/DISK).
2013-06-05 beslutade regeringen att ge Statens
medieråd i uppdrag att genomföra Europarådets
kampanj No Hate Speech Movement
(A2013/2317/DISK). Kampanjens syfte var att
verka för att stärka unga i sin roll på nätet, och ge
dem verktyg för att på ett bättre sätt kunna
stoppa inte bara hat på nätet utan även
trakasserier och mobbning. Kampanjen
förväntades samla andra nationella aktiviteter
som arbetar mot näthat, upprätta en styrgrupp,
och bygga nätverk för att på lång sikt kunna
skapa bra förutsättningar för att unga ska slippa
trakasserier och hat på internet.
2014-03-20 fattade regeringen beslut att förlänga
kampanjen till och med 2014-12-31
(A2014/1205/DISK). Denna gång med ett extra
fokus på främlingsfientlighet online.
Tidigt i projektet inleddes diskussioner och
konkreta samarbeten med främst Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF,
tidigare Ungdomsstyrelsen) för att samverka
utifrån myndigheternas närliggande
regeringsuppdrag. Dessutom drevs kampanjen i
nära samarbete med Nätaktivisterna,
Diskrimineringsbyrån i Uppsala,
Rikspolisstyrelsen, Fryshuset, samt med särskild
expertis inom det juridiska området.

Prestationen har därtill omfattat följande
aktiviteter:
1. två större kampanjer under 2014 i form
av startkampanjen den 24 mars samt
NoHate-dagen den 4 november
2. kampanjsidan Nohate.se
3. interaktiva utbildningar för bloggare och
moderatorer kring rättigheter,
skyldigheter och ansvar på forum och i
andra sammanhang online, samt
övningar i att hantera komplicerade
situationer
4. poddradiosändningar som producerats
och lanserats i två olika serier där en har
fokuserat på juridiken online, och en
annan på olika aspekter av näthat.
Utfall
1. Kampanjer
a) Startkampanjen 2014-03-24 i Stockholm
samlade cirka 800 nära-barn-professionella från
hela landet. I samband med detta gjordes ett
utskick med ett kampanj- och metodmaterial till
samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Sverige.
b) NoHate-dagen 2014-11-04 fokuserade på att
nå – och aktivera – den unga målgruppen med
budskapet att det är viktigt att stå upp mot
näthatet. Dessutom genomfördes
pressbearbetning, samt en annonskampanj
gentemot pedagoger i syfte att lyfta kampanjens
metodmaterial.
NoHate-dagen resulterade även i:


att dess annonser visades 2,5 miljoner
gånger på Nyheter24.se



inslag om kampanjen i två av TT:s
nyhetsutsändningar



tre olika inslag i SR P4:s lokala program.

Kampanjen fick också en bred spridning – och
stor interaktion – i sociala medier.
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2. Webbplatsen Nohate.se
Sidan har under perioden 2014-03-24 till 201412-29 haft 37 686 besök. Den genomsnittliga tid
en besökare tillbringat på sidan är förhållandevis
lång – närmare 2:30 minuter (vilket kan jämföras
med att besökstiden i snitt för en webbsida är
cirka 0:30 minuter). Detta tolkar myndigheten
som ett tecken på att besökaren har fångats av
sidans innehåll.
3. Utbildningar
Kampanjens utbildningar har resulterat i att 3 758
användare aktivt engagerat sig i
utbildningsmaterialet.
4. Poddar
Kampanjens 16 olika poddradiosändningar har
laddats ned 26 185 gånger.

Kvalitativa aspekter på resultatet
Myndigheten ser följande framgångsfaktorer som
kvalitativa aspekter på kampanjens resultat:


att driva ett nära och fruktbart samarbete
med centrala och initierade aktörer inom
ämnesområdet



att i det intensiva mediebrus som både
unga och vuxna befinner sig i idag –
skapa en medial närvaro under en längre
tid i syfte att påminna om – och driva
trafik till – sidan nohate.se



att genom ett barnperspektiv utgå från
ungdomarnas egna behov och deras
direkta utmaningar i vardagen, och att
använda ett språk och en tonalitet som
passar målgruppen.
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4 Fastställa
åldersgränser för
film
Fastställande av åldersgränser för film skiljer sig
från Statens medieråds övriga uppdrag på det
sättet att det är ett uppdrag som myndigheten ska
utföra enligt Lag (2010:1882) om åldersgränser
för film som ska visas offentligt. Med stöd i
barnkonventionen 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, sådan information har barn
istället rätt att skyddas mot. Skada för
välbefinnandet kan exempelvis vara inslag som
kan medföra stark rädsla, skräck, panik, oro eller
förvirring. För beaktande av skyddsaspekten
besitter myndighetens filmgranskare särskild
kompetens. För att myndigheten ska ha en aktuell
bild av barns medieupplevelser i detta avseende
genomförs också barnpaneler på regelbunden
basis. Genom dessa, där barn får se film på bio
för att sedan intervjuas om sin upplevelse, tas
barns perspektiv tillvara i arbetet med att
fastställa åldersgränser för film.

Förändrade överklagandebestämmelser
Bestämmelserna om hur myndighetens beslut kan
överklagas förändrades 2013-07-01. Den nya
ordningen innebär att Statens medieråds beslut
om avgifter och åldersgränser överklagas till
förvaltningsrätten istället för som tidigare till
kammarrätten. Förändringen innebär även att
Statens medieråd är part i målet och själv kan
överklaga beslut i förvaltningsrätten eller
kammarrätten. I dessa fall krävs även
prövningstillstånd. Förändringen har inneburit
effekter på myndighetens verksamhet under 2014
och har medfört en ny typ av arbetsuppgift och
ökad arbetsbörda för myndigheten.
Nedan redovisas verksamhetsområdets väsentliga
resultat utifrån prestationer, utfall och i
förekommande fall kvalitativa aspekter.
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RESULTAT
Prestation
Tabellen nedan redovisar filmgranskningsärenden fördelat på långfilm, kortfilm och trailer.
Filmgranskningsärenden, antal
Totalt antal ärenden
2014 (varav
avgiftsbefriade*)
Långfilm**
Kortfilm
Trailer
Summa

Totalt antal ärenden
2013 (varav
avgiftsbefriade*)

Totalt antal ärenden
2012 (varav
avgiftsbefriade*)

Totalt antal ärenden
2011 (varav
avgiftsbefriade*)

219 (62)

190 (49)

205 (57)

232 (48)

225 (206)

159 (145)

176 (154)

177 (131)

279 (‐)

288 (‐)

266 (‐)

269 (‐)

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.

Myndigheten redovisar två olika typer av utfall när det gäller granskningsärenden. Det första gäller
fördelningen av åldersgränser, det andra gäller överklagningsärenden.
Utfall 1
Se diagram nedan för beslut fördelat på åldersgräns.
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Åldersgränser långfilm, antal
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Kvalitativa aspekter på resultatet
Myndigheten har under året tagit 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 2014 var 100 %. Detta mål har
uppnåtts.
Utfall 2
Tabellen visar utfallet av överklagningsärenden
baserat på överklagningsbara beslut.
2014
Överklagningsbara
beslut
Överklaganden (%
av överklagnings‐
bara beslut)
Avslag/bifall
% av beslut som
inte ändrats

2013

2012

2011

241

225

243

205

7
(2,9 %)

10
(4,4 %)

10
(4,1 %)

13
(6,3 %)

6/1

7/3

8/2

7/6

99,6 %

98,7 %

99,2 %

97,1 %

Kvalitativa aspekter på resultatet
Ett mått på kvalitet är en låg grad av ändrade
beslut i rättsvårdande instans. När det gäller
beslut om åldersgräns på framställning i film har
7 av 241 överklagningsbara beslut – dvs. ärenden
där myndigheten har fastställt en högre
åldersgräns än den ansökta – överklagats under
2014 (2013: 10 av 225). Samtliga
överklagningsärenden gällde åldersgränsen 15 år
och ett av dessa överklaganden bifölls i rätten.
Det innebär att 99,6 % av myndighetens
överklagningsbara beslut inte har ändrats (2013:
98,7 %). Myndigheten bedömer att detta är en
tydlig indikator på att myndighetens beslut är av
hög kvalitet.

13 genomfördes ett uppföljningsmöte för en
fortsatt dialog och kunskapsutbyte om ansvar,
lagar, regler, rutiner och förändringar som berör
filmgranskning och åldersgränser.
Utfall
Vid mötet deltog 14 representanter för 9 aktörer
inom filmbranschen. Inför mötet genomfördes
en enkät som behandlade handläggning,
effektivitet och kvalitet kring myndighetens
fastställande av åldersgränser. Samma enkät
administrerades 2013. 14 svar lämnades in
jämfört med 11 svar 2013. Sammantaget var
distributörerna, liksom året innan, mycket nöjda
med myndighetens handläggning avseende
effektivitet och kvalitet när det gäller
fastställandet av åldersgränser. Vad gäller
myndighetens beslut i filmgranskningsärenden
svarade 93 % att besluten är begripliga och 86 %
att beslutsmotiveringarna är tydliga. Motsvarande
svar i 2013 års undersökning var 90 % respektive
100 %.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Myndigheten bedömer att de höga andelarna
positiva svar från filmdistributörerna när det
gäller filmgranskningsverksamheten tydligt
indikerar att myndighetens arbete håller hög
kvalitet.

Prestation
Möte med filmdistributörer. Under 2013 tog
myndigheten initiativ till ett informationsmöte
om filmgranskning för filmdistributörer. 2014-0325(46)
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Intäkter och kostnader
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras, tkr
Inkomsttitel
Verksamhet

Fastställande av
åldersgränser för film
Offentligrättslig

2522

+/‐t.o.m.
2012

7 487

+/‐2013

2 842

Intäkter
2014

3 180

Kostnader*
2014

4 232

+/‐2014

Ack.+/‐
Utgående
2014

‐1 052

9 277

* 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
tidsredovisning saknas, en schablonbaserad modell använts som bygger på ett uppskattat arbetstidsmått.
Verksamhetsområdet sysselsatte 2,41 årsarbetskrafter (2013: 2,25 och 2012: 2,39 årsarbetskrafter).

För fastställande av åldersgränser tar Statens
medieråd ut avgifter enligt lagen (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.
I 2014 års samråd med Ekonomistyrningsverket
har myndigheten, liksom tidigare år, kunnat
konstatera att det rått en substantiell obalans
mellan kostnader och intäkter, där de tre första
verksamhetsåren gav ett intäktsöverskott på cirka
tio miljoner kronor.

Till följd av den uppkomna obalansen sänktes
avgifterna fr.o.m. 2014-01-01. Avgiftssänkningen
kom dock inte att leda till att intäkter och
kostnader kom i bättre balans. Utfallet för här
aktuellt år är ett miljonunderskott. Två tydliga
skäl till detta kan avläsas; dels har verksamhetens
kostnader ökat sedan föregående år med närmare
19 %, och dels har intäkterna kommit att sjunka –
och detta mer än av skälet att avgiftsnivåerna
blivit lägre. Antalet beställda tillståndskort har
minskat med omkring 20 % (i förhållande till
föregående år). Tillsammans har detta inneburit
att verksamheten för året redovisar ett negativt
resultat. Det ackumulerade överskottet sedan
2011 är trots årets resultat fortsatt mycket stort.
Intäkter från tillståndskort per framställningskategori
2014
2013
2012
2011
Intäkter från
tillståndskort
87 %
94 %
94 %
95 %
totalt
Varav
93 %
93 %
87 %
88 %
långfilm
Varav
2%
2%
3%
3%
kortfilm
Varav trailer
5%
5%
10 %
9%
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5 Övriga uppdrag
och åtaganden
5.1 En öppen och inkluderande
myndighet
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 gör här en tolkning att målgruppen
barn och unga innebär alla barn och unga –
oavsett förmågor och eventuella begränsningar.
Det är därför av stor vikt att det arbete som
bedrivs är baserat på en kunskap och expertis
som är tillräckligt god för att skapa en bild av alla
barns och ungas medievardag. Till följd av detta
ska myndigheten också ha kompetensen att
sprida information och ge vägledning som stärker
och skyddar alla barn och unga. Myndigheten har
därför under 2014 initierat en förstudie i syfte att
öka kunskapen om medievanorna hos barn och
unga med en kognitiv eller intellektuell
funktionsnedsättning.
Myndigheten ska vidare i enlighet med
förordningen ovan (3 §) ”[…] ha ett jämställdhetsoch mångfaldsperspektiv i verksamheten.” Denna
skrivning bedömer myndigheten som central–
inte bara utifrån hur det dagliga arbetet vid
myndigheten bemannas, bedrivs och belönas –
utan också utifrån en insikt om att det i barns och
ungas medievardag närmast kan skönjas en
utveckling i en negativ riktning jämfört med
samhällets övriga ansträngningar för en ökad
jämställdhet. I myndighetens rapport
Duckface/Stoneface framgår det tydligt hur det
manliga överordnas det kvinnliga inom sociala
medier och inom spelvärlden bland barn och
unga. Det är därför viktigt att myndigheten har

ett normkritiskt förhållningssätt vid
genomförandet av studier, tillsättning av paneler
och referensgrupper, samt vid utformning och
spridning av verktyg och handledningar i syfte att
främja en breddad representation.
Myndigheten ska vidare i enlighet med
ovanstående förordnings andra paragraf ”[…]
tillvarata barns och ungas egna erfarenheter […]”. Detta
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 för
barnet finns med vid alla beslut som tas vid
myndigheten.
Det andra – barnets perspektiv – handlar om att
förstå barnets livsvillkor, förutsättningar och
villkor. Denna kunskap skapar myndigheten
genom enkätundersökningar, forskningsuppdrag
och andra kunskapshöjande initiativ. Kunskapen
stärks vidare av inblickar i barnets egna tankar,
idéer och perspektiv. Något som erhålls genom
samtal, intervjuer och paneler.
Myndigheten initierar och utvecklar med andra
ord nu 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.
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Statens medieråd har som myndighet dessutom
att förhålla sig till ett antal lagar och regler vad
gäller tillgänglighet i både fysisk mening och vad
gäller den information och kunskap som skapas
och sprids i myndighetens kanaler. Under 2014
har en tillgänglighetsanalys genomförts avseende
myndighetens webbplats MIK-rummet och
materialet MIK för mig har utarbetats i en lättläst
version. Dessutom pågår ett arbete i syfte att göra
myndighetens fysiska miljö mer tillgänglig i form
av en ny entré och en ny hiss.

5.2 Samverkan med andra
myndigheter och aktörer
Statens medieråd samverkar med ett stort antal
aktörer i syfte att fullfölja myndighetens uppdrag
på ett så effektivt sätt som möjligt. Under 2014
har myndighetens instruktion (Förordning
(2010:1923) med instruktion för Statens
medieråd) ändrats och en ny skrivelse om
samverkan har införts med följande lydelse:
3 a § Myndigheten ska 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. Förordning (2014:183).
Myndigheten har under 2014 samverkat utifrån
följande:
Bibliotek
Myndigheten har sedan 2012 i 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
aktiviteter initierats och genomförts, samt att
organisationerna tillsammans under 2014
uppmanat skol- och folkbibliotek över hela landet

att ansluta sig som samarbetsparters i syfte att på
ett mer organiserat sätt nå ut till lärare, barn och
unga, samt föräldrar. Se vidare avsnitt 3.

Skola
Statens medieråd samverkar med det svenska
skolsystemet på flera nivåer, både med
myndigheter och enskilda lärosäten. På
högskolenivå har det under året genomförts
möten både med enskilda högskolor samt på ett
mer organiserat sätt genom ett seminarium – i
samarbete med lärarkonventet – kring ett ökat
behov av medie- och informationskunnighet vid
landets lärarutbildningar. Det senare initiativet
och dess utfall beskrivs närmare under avsnitt 3.
Dessutom samarbetar myndigheten med
NORDICOM vid Göteborgs universitet i form
av bl.a. ett nätverk knutet till The International
Clearinghouse on Children, Youth & Media.
Myndigheten har kontinuerlig samverkan med
Statens skolverk. Inom ramen för
spridningsuppdraget för utbildningsmaterialet
MIK för mig har myndigheten även samverkat med
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
Tillsammans med Lärarnas Riksförbunds ”Forum
för samhällsvetenskap och humaniora” har
myndigheten också arrangerat tre seminarier.

Barnavårdscentraler (BVC)
Under 2014 har ett samarbete inletts 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.
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Under 2014 har en plan utarbetats för det
framtida samarbetet kring att producera kunskap
och material att använda i mötet med föräldrar
och barn. Det har också av myndigheten
genomförts två större föreläsningar under hösten
2014 om barns medieanvändning där ungefär 400
BVC-sköterskor och läkare inom Stockholms
läns landsting har deltagit.

Andra myndigheter och aktörer
Myndigheten samarbetar med ett stort antal
myndigheter och organisationer i form av bl.a.
följande:
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. Samarbetet har under 2014 bl.a.
resulterat i ett större teknikseminarium för
myndigheternas alla anställda. Dessutom har
myndigheterna tillsammans presenterat sina
verksamheter vid MEG 2014 (Mediedagarna i
Göteborg). Samverkan sker även regelbundet
mellan myndigheternas direktörer.
Myndighetsnätverket för barn och unga där
Statens medieråd både deltar på ledningsnivå
samt inom ramen för en arbetsgrupp gällande
internetsäkerhet (Barnombudsmannen, Statens
skolverk, Polismyndigheten, MUCF, PTS,
Datainspektionen, MSB,
Konsumentverket/Konsument Europa och Surfa
Lugnt).
Samverkan med Statens kulturråd kring både
konkreta initiativ såsom ett gemensamt
seminarium under Almedalsveckan 2014 (”Barns
rätt till kultur – vision och framtid”), samt ett
gemensamt seminarium vid Bok- och bibliotek
2014 om små barns medieanvändning. Därtill
finns ett formaliserat samarbete gällande juridik,
IT och HR, samt ett nätverk kring barn och unga.

Samverkan med Tekniska museet gällande
datorspel inleddes redan 2013. Under 2014 har
detta fortsatt genom en av myndigheten
genomförd föreläsning om ungas medievardag
för museets personal, samt en gemensam
workshop kring omvärldsförändringar.
Samverkan med Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor främst inom ramen för No
Hate Speech Movement. Ett arbete vars prestationer
och utfall beskrivs närmare under avsnitt 3.
Forum för levande historia utifrån närliggande
regeringsuppdrag rörande våldsbejakande
extremism. Särskilt har en samverkan skett utifrån
lärar- och elevmaterialet MIK för mig
(Ju2013/3289/D) vilket närmare beskrivs under
avsnitt 3.
Utbildningsradion (UR) där en löpande
samverkan sker främst utifrån utbildningsmaterial
kring medie- och informationskunnighet som
gemensamt tas fram och som publiceras inom
myndighetens MIK-rum (se mer under avsnitt 3).
Dessutom har organisationerna samarrangerat
kunskapshöjande seminarier både under
Almedalsveckan 2014 (”Framtidens
mediekonsumenter: Vad gör barnen?”), under
Bok- och bibliotek i Göteborg (bl.a.
”Medieanvändning, läsning och demokrati i
informationssamhället”), samt vid Skolforum vid
Stockholmsmässan.
Samverkan har skett med ett antal departement,
myndigheter och organisationer inom ramen för
SKL:s (Sveriges kommuner och landsting)
Nationellt forum för skolans digitalisering.
Möten har skett vid ett flertal tillfällen med
statens Digitaliseringskommission.
Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) och
därigenom ett gemensamt heldagsseminarium
kring genus, sociala medier och
bildkommunikation vid Internetdagarna 2014. Se
även avsnitt 2.
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Sveriges filmdistributörer genom återkommande
möten i syfte att höja kunskapsnivån, förbättra
samarbetet och skapa förutsättningar för
självreglering. Se även avsnitt 4.

Internationell samverkan
Myndigheten ingår som nationell part i EUkommissionens Safer Internet Program (SIP) och
utgör, tillsammans med BRIS (Barnens rätt i
samhället), ett Safer Internet Centre (SIC). Som
Centre är Sverige även medlem i det europeiska
nätverket Insafe, vars uppgift är att stärka och
skydda barn och unga i sin medieanvändning,
samt sprida kunskap och öka medvetenheten hos
barn och vuxna om möjligheter och risker med
internetanvändning. Se mer under avsnitt 5.4.
Cheferna vid de nordiska mediemyndigheterna
träffas regelbundet och under 2014 har ett
utvidgat möte ägt rum i Stockholm där även
ledningen vid brittiska BBFC (British Board of
Film Classification) deltagit.
Myndigheten deltar också regelbundet vid både
nordiska och internationella filmgranskarmöten i
syfte att bidra till ett kunskapsutbyte. 2014 deltog
myndigheten vid:
a) en nordisk filmgranskningskonferens i
Köpenhamn där representanter från de danska,
svenska, norska och finska mediemyndigheterna
deltog. Konferensen sker på årlig basis och årets
tema var Updating the Nordic approach on media
literacy and child protection. Ämnen som diskuterades
var filmgranskning avseende andra
visningsfönster än bio, åldersklassificering av
datorspel, samt en gemensam nordisk barnpanel.
b) en internationell filmgranskningskonferens i
Fredrikstad i Norge. På konferensen deltog 58
representanter från 16 länder. Konferensen hade
två teman. Ett var FN:s barnkonvention i relation
till yttrandefrihet och filmklassificering som
fokuserade på avvägningen mellan å ena sida
barns rätt till information och å andra sidan barns
rätt till skydd mot material som är till skada för

barnets välbefinnande. Det andra temat var
filmklassificering i en globaliserad värld som
bland annat behandlade regleringar av video-on
demand-marknaden.
Myndigheten är representerad i PEGI-rådet (Pan
European Game Information, ett europeiskt
system för åldersmärkning av datorspel). PEGIrådet har en rådgivande funktion med möjligheter
att påverka systemets utformning.
Myndigheten har bidragit vid möte arrangerat av
EU-kommissionen under ordförandeskapet i
Grekland 2014 med kunskaper kring hur unga
rekryteras och radikaliseras via internet av
extremistiska grupperingar.
Myndigheten har också bidragit vid möte
arrangerat av bl.a. Svenska konsulatet i Istanbul,
Svenska institutet och Statens kulturråd kring
ungas röster i ett medierat samhälle utifrån en
demokratiaspekt.

Expert‐ och referensgrupper
Myndigheten deltar bl.a. som expert i:
Regeringens utredning ”En nationell samordnare
för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism”.
Internetstatistikgruppen, en expertgrupp för
erfarenhetsutbyte mellan myndigheter och
civilsamhällesorganisationer.
Socialstyrelsens arbetsgrupp för att sprida
information för att motverka sex mot ersättning.
RESULTAT
Förutom de publikationer som tagits fram genom
den samverkan som redovisas ovan och under
respektive verksamhetsområde har
samverkansarbetet också resulterat i nya nätverk
med myndigheter och andra aktörer, där Statens
medieråd har en aktiv roll. Vidare har
samverkansarbetet inneburit att myndighetens
kunskap och kompetens förstärkts inom olika
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ämnesområden. Myndigheten bedömer att det
samarbete som inletts med landets
barnavårdscentraler har öppnat en ny och
kraftfull kanal för myndighetens arbete med att
sprida medie- och informationskunnighet bland
barn och deras vårdnadshavare.

5.3 Särskilda regeringsuppdrag och
åtaganden
Uppdragens genomförande och resultat redovisas
under respektive verksamhetsområde. Se avsnitt 2
och 3.
Regeringsuppdrag som slutredovisas 2014
Uppdrag till Statens medieråd att stärka unga i åldern 12–
18 år mot antidemokratiska budskap på internet och i
sociala medier(Ju2013/3289/D)
Uppdrag till Statens medieråd att göra en studie av barns
och ungas användning av sociala mötesplatser på internet
ur ett jämställdhetsperspektiv (Ku2012/1512/MFI)
Uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate
Speech Movement i Sverige (A2013/2317/DISK)
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens
medieråd: Statens medieråd ska föreslå
resultatindikatorer för att följa upp de mediepolitiska
målen inom myndighetens ansvarsområde

Ekonomiskt utfall
Uppdrag till Statens medieråd att stärka unga i åldern 12–
18 år mot antidemokratiska budskap på internet och i
sociala medier(Ju2013/3289/D), tkr
2014
2013
Finansiering, bidrag efter
501
rekvisition, RK, Ju *)
Finansiering, anslag uo 1
1 500
6:1 ap 19
Kostnader
1 500
501
*)För uppdraget fick högst 700 tkr faktureras
Regeringskansliet i dec 2013.
Uppdrag till Statens medieråd att göra en studie av barns
och ungas användning av sociala mötesplatser på internet
ur ett jämställdhetsperspektiv (Ku2012/1512/MFI), tkr
2014
2013
2012
Finansiering, bidrag
0
150
500
*)
Finansiering,
0
32
0
förvaltningsanslag
Kostnader
0
532
150
*) Av år 2012 mottagit bidrag återbetalades 350 tkr i januari
2013 då också ett nytt bidrag på 500 tkr gavs.
Uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate
Speech Movement i Sverige (A2013/2317/DISK), tkr
2014
2013
Finansiering, bidrag
2 0000
500
Finansiering,
0
864
förvaltningsanslag
Kostnader
2 0000
1 364
Indikatorer för att följa upp de mediepolitiska målen, tkr
2014
Finansiering, förvaltningsanslag
205
Kostnader*
205
*Avser köpt konsulttjänst
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5.4 Swedish Safer Internet Centre
Myndigheten ingår som nationell part i EUkommissionens Safer Internet Program (SIP) och
utgör, tillsammans med BRIS (Barnens rätt i
samhället), ett Safer Internet Centre (SIC). Som
Centre är Sverige även medlem i det europeiska
nätverket Insafe, vars uppgift är att stärka och
skydda barn och unga i sin medieanvändning,
samt sprida kunskap och öka medvetenheten hos
barn och vuxna om möjligheter och risker med
internetanvändning.
Verksamheten i SIC bedrivs också i samverkan
med en referensgrupp bestående av
NORDICOM, Sveriges Utbildningsradio AB,
Statens Skolverk, Rikspolisstyrelsen, Svensk
Biblioteksförening, Fryshuset, Barnens rätt i
samhället, Surfa Lugnt, Sveriges Kommuner och
Landsting samt Konsumentverket.
EU-kommissionen genomför utvärderingar av
pågående projekt och bedömer hur väl de har
genomfört sina uppdrag och i vilken mån de har
nått sina uttalade mål. En utvärdering av det
svenska centret skedde i möte med
Kommissionen och en extern utredare i
november 2014. De övergripande slutsatserna om
projektet var:
“The Swedish Safer Internet Centre has successfully
pursued the objectives as set out in the description of work.
Materials have been produced and disseminated across

Sweden and the Centre has kept close contacts with
organisations and agencies working in areas close to the
Centre.”
Ekonomiskt utfall
EU‐projektet, SIC SE II, Grant agreement SI‐2012‐SIC‐
1031201, tkr
Total
Totalt
2014 2013 2012
budget* bidrag*
Projekt‐
5 299** 3 974**
period
2012‐07‐
01‐2014‐
12‐31***
Bidrag,
0 1 448 1 415
erhållit
****
Kostnader
1 465 1 130
572
mot
bidrag
Kostnader
484
377
191
mot
anslag
* 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 201412-31, dvs. en total period om 30 månader.
**** 40 % av totalt bidrag har utbetalts vid två tillfällen, okt
2012 och okt 2013. Resterande bidragsdel utbetalas efter
lämnad slutredovisning av projektet, våren 2015.

32(46)

Statens medieråd Årsredovisning 2014

FINANSIELL REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING
2014

2013

19 190
0
3 762
14

17 307
2
2 957
34

22 965

20 299

‐14 062
‐1 792
‐6 910
‐3
‐198

‐12 086
‐1 759
‐6 232
‐8
‐215

‐22 965

‐20 299

0

0

3 180

6 399

‐3 180

‐6 399

Saldo

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

(tkr)

Not

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

1
2
3

Summa

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

Verksamhetsutfall

4

5

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från
uppbördsverksamhet
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BALANSRÄKNING
2014‐12‐31

2013‐12‐31

89
434

120
601

523

721

217
295

1 109
658

511

1 767

368
304

431
0

672

431

512

‐1 047

512

‐1 047

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2 469

3 963

Summa

2 469

3 963

SUMMA TILLGÅNGAR

4 688

5 835

0
0

0
0

0

0

242

216

242

216

523
1 016
991
208

721
463
2 223
220

2 738

3 627

(tkr)

Not

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

6
7

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

8

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

9
10

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

11

Summa

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

12

Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar

13

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

14
15
16
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2014‐12‐31

2013‐12‐31

1 444
264

831
1 161

Summa

1 708

1 992

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

4 688

5 835

(tkr)
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

Not
17
18
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. över‐
förings‐
belopp

(tkr)

Årets till‐
delning
enl. regl.
brev

Totalt
disponi‐
belt
belopp

Utgifter

Utgående
över‐
förings‐
belopp

Not
Uo 1 6:1 Allmänna val och
demokrati
ap.19 Handlingsplan ‐ del till
Statens medieråd
(ramanslag)
Uo 17 11:4
ap.1 Statens medieråd
(Ramanslag)

19

0

1 500

1 500

‐1 500

0

20

74

17 023

17 097

‐17 697

‐600

74

18 523

18 597

‐19 197

‐600

Summa

Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel
(tkr)
2522
001 Fastställande av åldersgränser för
framställning i film
Summa

Beräknat
belopp

Inkomster

4 200
4 200

3 180
3 180
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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 Ekonomistyrningsverket (ESV:s) 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 2015.
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 2013, 136 tkr, har år 2014
minskat med 7 tkr.

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. Avskrivnings‐
tiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående
giltighetstiden på hyreskontraktet, 3 år vilket är lika med hyreskontraktet.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod och sker från den månad tillgången tas i bruk.
Myndigheten kostnadsför bärbara datorer direkt.
Tillämpade avskrivningstider

3 år

Egenutvecklade dataprogram, licenser,
rättigheter

3 år

Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner

6 år

Inredningsinventarier
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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
3

Jesper Strömbäck

2

VD – Corestad AB
Ledamot – Överbefälhavarens strategiska råd

Malin Bergström

3

Jussi Karlgren

3

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

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

962

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 ‐

2014
2,38
0,0%
"‐"
"‐"
"‐"
3,30
"‐"

Sjukfrånvaro för kvinnor, män och åldersgrupper lämnas inte då antalet anställda i en grupp
är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
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1,3%
0,0%
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Noter
(tkr)

Resultaträkning

Not

1

2014

2013

19 190
19 190

17 307
17 307

2 296
1 465
0
3 762

1 587
1 130
240
2 957

14
14

34
34

9 289
4 773
14 062

7 926
4 160
12 086

3
3

8
8

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa
Summa "Intäkter av anslag" (19 190 tkr) skiljer sig från
summa "Utgifter" (19 197 tkr) på anslagen Uo 1 6:1
och Uo 17 11:4 . Skillnaden (7 tkr) beror på minskning av
semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (‐136 tkr).
Denna post har belastat anslagen, men inte bokförts som
kostnad i resultaträkningen.

Not

2

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

Not

3

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

Not

4

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa

Not

5

Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Summa
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Balansräkning
2014‐12‐31 2013‐12‐31

Not

6

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

Not

7

8

9

10

11

217
217

1 109
1 109

341
28
368

341
90
431

304
304

0
0

‐1 109
‐3 180
4 073

‐1 053
‐6 399
6 343

‐217

‐1 109

Upplupna bidragsintäkter
Bidrag från EU
Summa

Not

1 447
36
0
1 484
‐695
‐188
‐883
601

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not

1 484
0
0
1 484
‐883
‐167
‐1 050
434

Kundfordringar
Fastställande av åldersgränser
Summa

Not

53
93
146
‐10
‐16
‐26
120

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

146
0
146
‐26
‐31
‐57
89

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde
Skulder avseende Uppbörd
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2014‐12‐31

2013‐12‐31

0
1 500

1
200

‐1 500

‐201

0

0

‐74
17 697
‐17 023
0

‐1 112
17 115
‐16 680
604

Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde

600

‐74

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

136
‐7

144
‐8

129

136

4 181
‐1 608
‐2 573

6 343
‐201
‐6 143

0
512

0
‐1 047

Kompetensväxlings‐ och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans
Årets förändring

216
26

192
24

Utgående balans

242

216

721

806

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
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
Återbetalning av anslagsmedel

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

12

Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon
specifikationstabell.

Not

Not

13

14

Övriga avsättningar

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
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2014‐12‐31
0
‐198
523

2013‐12‐31
130
‐215
721

2 000

3 000

30
231
754
1 016

3
236
224
463

208
0
208

211
9
220

1 229
162
53
1 444

559
190
82
831

Bidrag från Justitiedepartementet
Bidrag från EU
Summa

264
0
264

0
1 161
1 161

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

264
264

0
0

Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans
Beviljad låneram enligt regleringsbrev

Not

15

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa
Skillnaden mellan åren beror på en enskild faktura på 549 tkr

Not

16

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Not

17

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter*
Upplupna kostnader för årsredovisning och revision
Övriga upplupna kostnader
Summa
* De ökade kostnaderna består främst av en avslutad anställning.

Not

18

Oförbrukade bidrag

Anslagsredovisning
Not

20

Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati
ap.19 Handlingsplan ‐ del till Statens medieråd (ram)
Anslaget är icke räntebärande.

Not

21

Uo 17 11:4 Ramanslag
ap.1 Statens medieråd (ram)
Statens medieråd får disponera hela det ingående
överföringsbeloppet, då det understiger 3% av föregående års
tilldelning 16 680 tkr enligt regleringsbrevet.
Den beviljade anslagskrediten på 811 tkr är utnyttjad med 600
tkr. Anslaget är räntebärande.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)

2014

2013

2012

2011*

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

2 000
523

3 000
721

3 000
806

4 000
1 034

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

2 100
0

1 400
0

1 600
0

1 600
29

14
0

34
0

34
0

28
0

4 200
3 180
0

7 000
6 399
2

8 000
6 935
1

9 400
8 798
1

Anslagskredit
Beviljad
Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati
Uo 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag)

0
811

0
500

0
508

0
503

Utnyttjad
Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati
Uo 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag)

0
600

0
0

0
0

0
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati
Uo 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag)

0
0

0
74

698
1 112

69
0

18
22

17
20

14
17

14
17

1 265

1 181

1 287

1 274

0
0

0
0

0
0

0
0

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

Bemyndigande Ej tillämplig
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)**
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Balanserad kapitalförändring
Årets
* Myndigheten startade 2011‐01‐01.
** I beräkningen av medelantalet anställda 2014 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 20 februari 2015

Ewa Thorslund
Direktör
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