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Året som gått samt 
blickar framåt 

Många har jämfört digitaliseringen av medier och 

samhälle med ett paradigmskifte. Det finns ett 

före och ett efter - då allt är förändrat i grunden. 

År 2018 års händelser har bara ytterligare 

förstärkt den bilden: 

* Informationsflöden har blivit en allt viktigare 

del av vissa staters vapenarsenal. Varje ung 

människa utgör idag en potentiell måltavla. 

* Manipulativa gränssnitt har gjort många 

beroende av mobiler, sociala medier och spel.  

* Den globala datainsamlingen exploderar. 

Kommersiella företag samlar in uppgifter så 

närgångna att dessa aktörer många gånger vet 

mer om våra tankar, känslor och planerade 

handlingar än vi själva. Denna kunskap 

exploateras – ofta utom räckhåll för lagstiftarna – 

och genererar enorma vinster. Med artificiell 

intelligens som en del av ekvationen räknar 

forskarna med att utvecklingen bara kommer att 

accelerera framöver. 

Utvecklingen handlar emellertid inte bara om 

teknik och marknad. Klyftorna från det analoga 

samhället växer på nätet och nya obalanser 

uppstår. De som behärskar de digitala 

möjligheterna lär sig mer och snabbare. Andra 

halkar efter. De digitala lynchmobbarna, ofta 

förstärkta av botsvärmar, får röster att tystna.  

Med denna allt komplexare omvärldsbild som 

bakgrund finns det skäl att ställa frågan om hur vi 

skyddar och stärker uppväxande generationer. 

Visst sker det ansatser, vissa på regleringsområdet 

där 2018 innehöll flera viktiga steg: 

* Dataskyddsförordningen trädde i kraft 

* På EU-nivå antogs gemensam lagstiftning om 

cybersäkerhet 

* Kommissionen tog flera initiativ för att 

uppmuntra att plattformsföretagen agerar mot 

olagligt innehåll. 

Andra initiativ kommer från näringsliv och 

civilsamhälle: digitala lärverktyg, metoder för 

ökad medvetenhet kring vår ”mediediet” eller för 

att via de digitala plattformarnas genomslagskraft 

komma tillrätta med missförhållanden. Den 

digitala gräsrotsrörelsen #metoo och de röster 

som höjdes mot sexism och sexuella övergrepp 

ekar ännu när vi går in i 2019.  

När Statens medieråd summerar det gångna 

verksamhetsåret vill vi särskilt lyfta fram det 

uthålliga arbetet med att sprida kunskap i allt från 

hur vi kan motverka näthat till upphovsrätt och 

hur bilder kan utnyttjas för att snedvrida våra 

verklighetsperspektiv. Vi har i samarbete med 

krafter inom skola, bibliotek och andra barnnära 

professioner tagit ytterligare kliv när det gäller att 

stärka medvetenhet och ett kritiskt 

förhållningssätt hos barn och unga. 

Samtidigt har myndigheten påbörjat ett internt 

omställningsarbete. En kraftigt förändrad 

medievärld kräver bredare grepp och en flexiblare 

organisation. Vi tror att Sverige med sin långa 

tradition av fria medier har en särskild roll att 

spela just vid denna tidpunkt i historien och vill 

bidra med medie- och informationskunnighet, 

byggd på demokratisk värdegrund: 

I stället för intolerans: en mångfald av röster och 

uttryck. 

I stället för polarisering & informationspåverkan: 

nyanserad, faktabaserad kommunikation. 

I stället för kontroll och förbud: stärkta 

medborgare som själva kan navigera. 

Stockholm februari 2018 

Anette Novak, direktör  

Statens medieråd 
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1 Samlad redovisning 
av verksamheten 
2018 

1.1 Uppgifter 
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. 

1.2 Verksamhetsstyrning 
Styrningen av Statens medieråd åskådliggörs i en 

styrkarta (Figur 1) som också visar hur 

verksamheten följs upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Styrkarta 
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Myndighetens organisation omfattar tre 

verksamhetsområden samt en avdelning för 

verksamhetsstöd: 

• 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. Administrativ chef är även 

myndighetens ställföreträdande direktör. Till 

myndigheten finns ett insynsråd knutet.  

När det gäller målstyrning förhåller sig 

myndighetens verksamhet på den externa nivån i 

styrkartan närmast till de mediepolitiska målen. 

Internt styr myndighetens instruktion, utifrån 

vilken resultat på lång respektive kort sikt har 

formulerats.  

De tre verksamhetsområdena verkar inom två 

processer, den första gäller Fastställa 

åldersgränser för film (figur 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Verksamhetsprocess Fastställa åldersgränser för film 

 

 

Övriga två verksamhetsområden finns inom en 

och samma verksamhetsprocess.  
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Figur 3. Verksamhetsprocess Följa medieutvecklingen samt sprida information och ge vägledning 
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1.3 Personal- och 
kompetensförsörjning 
Statens medieråd har under 2018 genomgått 

väsentliga förändringar avseende personal och 

kompetensförsörjning. Myndighetens tidigare 

direktörs förordnande löpte ut i maj och 

ställföreträdande utsågs av regeringen till 

tillförordnad direktör. Den 4 oktober tillträdde ny 

ordinarie direktör, Anette Novak. 

Verksamheten har i avsaknad av ordinarie ledning 

anpassats; beslut med långsiktiga konsekvenser 

har inte bedömts relevanta att fatta förrän ny 

ordinarie direktör tillträtt. Myndigheten har 

exempelvis haft två vakanser under större delen 

av året som inte tillsatts i avvaktan på det nya 

ledarskapet. 

Under 2018 har verksamheten genomfört åtta 

verksamhetsutvecklande seminarier där samtliga 

medarbetare deltagit. Syftet med seminarierna har 

varit att påbörja arbetet med att staka ut en ny 

strategisk inriktning för myndigheten.  

Medarbetarna har uttryckt sig positiva till 

formerna för genomförandet av seminarierna. 

Medarbetarna vid myndigheten erbjuds årligen 

minst 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 m.m. Genom veckovisa möten vid 

myndigheten involveras all personal i 

verksamhetsutövning och verksamhetsstyrning. 

Därtill genomförs samverkan med både lokala 

fackliga företrädare samt med centrala fackliga 

representanter när verksamhetsförändringar så 

kräver. 

Årsmedeltalet anställda vid myndigheten har varit 

lägre än föregående år, 19 medarbetare (varav 7 

män och 12 kvinnor), vilket motsvarar 16 

årsarbetskrafter. Medelåldern hos personalen var 

49 år.  

Myndigheten har under 2018 haft ett fall av 

långtidssjukfrånvaro, medarbetaren har mottagit 

stöd från företagshälsovård. Frånvaron har 

kompenserats dels genom inköp av tjänster från 

bemanningsföretag, dels genom tillsättning av ett 

vikariat. 

Statens medieråd omfattas sedan februari 2016 av 

regeringens satsning för att skapa praktikplatser 

för nyanlända och för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt 

arbetsförmåga under perioden 2016–2018. Under 

2018 har en person genomfört praktik inom 

satsningen, mellan januari och maj. Från maj har 

samma person övergått till anställning inom 

programmet Moderna beredskapsjobb, för en 

period om tolv månader. 

1.4 Verksamhetens kostnader 
och intäkter 
Verksamhetens kostnader redovisas i enlighet 

med den organisatoriska indelningen med tillägg 

för Övriga uppdrag och åtaganden: 

• Följa medieutvecklingen 

• Sprida information och ge vägledning 

• Fastställa åldersgränser för film 

• Övriga uppdrag och åtaganden 

Verksamhetens kostnader minskade med cirka 

10 % under året, bl.a. till följd av period utan 

ordinarie direktör samt att myndigheten valt att 

inte tillsätta två vakanser.  

Intäkterna för Statens medieråd minskade 2018 

till noll till följd av att avgifterna för granskning 

av film som ska visas offentligt avskaffades 

fr.o.m. den 1 mars 2017. 
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Nedan redovisas jämförande uppgifter avseende 

kostnader och intäkter för åren 2014–2018. 

Tabell 1.4.1 Kostnader* fördelade på verksamhet, tkr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En väsentlig del av kostnadsfördelningen bygger på uppskattningar av den tid som medarbetarna arbetar inom de skilda 

verksamhetsområdena. Denna schablonmätning av arbetstid har gjorts vid fyra tillfällen under året och med detta mått som grund 

har de för myndigheten gemensamma kostnaderna schematiskt fördelats med ett nyckeltal. Under 2018 har myndigheten haft två 

vakanser i avdelningarna Följa medieutvecklingen samt Sprida information och vägledning. Då vakanserna påverkar 

nyckeltalsfördelningen så att avdelningen Fastställa åldersgränser för film samt Övriga uppdrag och åtaganden utgör en större 

andel av verksamheten och dess kostnader än den faktiska, har myndigheten valt att beräkna kostnaderna utifrån full bemanning i 

samtliga avdelningar. Bedömningen är att detta ger en mer rättvisande bild av de verkliga kostnaderna i framför allt avdelningen 

Fastställa åldersgränser för film, vilken också särskilt ska redovisas enligt regleringsbrev.

  

Tabell 1.4.2 Intäkter fördelade på verksamhet, tkr 

 2018 2017** 2016 2015 2014 

Följa medieutvecklingen      
förvaltningsanslag 7 114 6 383 4 865 3 715 4 378 

Sprida information och 
ge vägledning 

     

förvaltningsanslag 4 556 7 212 4 784 6 553 5 845 
EU-program, bidrag   898 1 198 1 465 
EU-program, anslag 
Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet* 

 
 

 

 
 

133 

898 839 485 

Fastställa åldersgränser 
för film 

     

förvaltningsanslag 5 882 5 446 5 257 4 520 4 232 
Avgifter mot 
inkomsttitel*** 

 
0 

 
327 

 
3 549 

 
3 811 

 
3 180 

Övriga uppdrag och 
åtaganden 

  
 

   

förvaltningsanslag 3 776 2 605 3 019 790 2 764 
Bidrag, Kammarkollegiet 
Anslag Allmänna val o 
demokrati, UO 1 6:1 ap 
19 

1 001 3 150 
 

 

2 905 1 189 2 296 
 

1 500 

* Bidraget inbetalat 27/12, 2017 i avsikt att förbrukas under 2018, vilket gjorts. 

** Riksdagen beslutade den 1 februari 2017 att avgifterna enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas 

offentligt avskaffas fr.o.m. den 1 mars 2017 (prop. 2016/17:35, bet. 2016/17:140). 

*** Fr.o.m. januari 2014 sänktes avgiftsnivåerna i lagen med ca 40 % för tillståndskort. 

 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 

Följa 
medieutvecklingen 

7 114 6 383 4 865 3 715 4 378 

Sprida information och 
ge vägledning 

4 556 7 345 6 580 8 590 7 795 

Fastställa åldersgränser 
för film 

5 882 
 

5 446 5 257 4 520 4 232 

Övriga uppdrag och 
åtaganden 

4 777 5 755 5 924 1 979 6 560 

Verksamhetens 
kostnader 

22 329 24 928 22 626 18 804 22 965 
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Tabell 1.4.3 Intäkter i avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras, tkr 

Offentligrättslig avgift* 2018 2017** 2016 2015 2014*** 

Fastställande av 
åldersgränser för 
framställning i film 

0 327 3 549 3 811 3 180 

* Intäkter från avgifter för fastställande av åldersgränser för film redovisas mot inkomsttitel 2522.  
** Riksdagen beslutade den 1 februari 2017 att avgifterna enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas 

offentligt avskaffas fr.o.m. den 1 mars 2017 (prop. 2016/17:35, bet. 2016/17:140). 

*** Fr.o.m. januari 2014 sänktes avgiftsnivåerna i lagen med ca 40 % för tillståndskort. 

1.5 Ett resultatbaserat 
förhållningssätt 
Statskontoret fick i oktober 2017 i uppdrag av 

regeringen att analysera hur verksamheten vid 

Statens medieråd förhåller sig till andra 

myndigheter, institutioner och organisationer 

med närliggande verksamheter, hur verksamheten 

förhåller sig till instruktionen, hur efterfrågan på 

myndighetens insatser har utvecklats samt hur 

regeringens styrning av myndighetens verksamhet 

har fungerat. Rapporten publicerades under 2018. 

Vad gäller Statens medieråds resultatredovisning 

skriver Statskontoret bl.a. följande: 

”Statskontoret bedömer att regeringen i för liten 

utsträckning har begärt att Medierådet redovisar 

resultat som visar nyttan av myndighetens 

aktiviteter. I sin resultatredovisning till regeringen 

utgår Medierådet från verksamhetsmål som gäller 

i vilken utsträckning barn och unga blivit bättre 

på att hantera information till följd av 

Medierådets insatser. Vi bedömer att dessa 

verksamhetsmål ligger alltför långt ifrån det som 

myndigheten kan påverka. Uppföljningen och 

resultatredovisningen saknar mål som visar hur 

Medierådet påverkar de målgrupper som de 

primärt vänder sig till, det vill säga lärare och 

föräldrar. Det gör att regeringen saknar underlag 

och därmed verktyg för att kunna bedöma om 

myndighetens insatser bidrar till att uppfylla de 

övergripande målen i instruktionen – att barn och 

unga ska bli medvetna medieanvändare och 

skyddas från skadlig mediepåverkan.”  

Myndigheten har uppmärksammat dessa brister 

och har under andra halvan av 2018 inlett ett 

arbete med att åtgärda dessa. Myndigheten har i 

tidigare årsredovisningar resonerat kring 

svårigheterna med att mäta effekten av 

myndighetens prestationer (dessa svårigheter 

föreligger dock inte när det gäller 

filmgranskningen), men delar samtidigt 

Statskontorets bedömning att det finns utrymme 

för förbättring i detta avseende. Myndigheten har 

därför valt att lägga den tidigare resultatkedjan åt 

sidan med målsättningen att ta fram smalare, mer 

närliggande och ändamålsenliga 

resultatindikatorer samt operationaliserade mål.  

För att få en kontinuitet i redovisningen – fram 

till dess att de nya resultatindikatorerna och 

målen fastställts – återges dock resultatet av 2018 

års mätning av de resultatindikatorer som hittills 

använts. 

Indikatorerna för resultaten på kort sikt har varit 

fem till antalet. Dessa har mätts vartannat år i 

samband med datainsamlingen för Ungar & 

medier-undersökningen. Den senaste 

datainsamlingen genomfördes under hösten 2018. 

Inför denna uppföljande mätning har vissa 

förändringar genomförts. Tidigare mätningar (2 

st.) innefattade barn och ungas självskattning av 

sin medie- och informationskunnighet. 

Myndigheten har dock bedömt att denna 

mätmetod inte är ändamålsenlig och har därför 

inskränkt mätningen till vårdnadshavares 

bedömning av barnens förmågor. Vidare var det 

tidigare resultatet på kort sikt att barn 6–18 år ska 

ha dessa förmågor. Myndigheten har under 2018 

bedömt att det är först från 9 års ålder som barn 

kan förväntas ha sådana förmågor. Mätningen 

omfattar därför barn 9–18 år. Värdena för de fem 

indikatorerna (finna, analysera, kritiskt värdera, 

skapa, hantera) har tagits fram genom att ställa de 

frågor som redovisas i tabellerna nedan. Frågorna 
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är ställda till vårdnadshavare som skattat det 

aktuella barnets förmåga. Undersökningen 

omfattade en femgradig skala för svarsalternativ 

(mycket bra, ganska bra, varken bra eller dålig, 

ganska dålig, mycket dålig) samt alternativet ”gör 

aldrig detta/det har aldrig hänt”. I tabellerna 

nedan har svarsalternativen ”ganska bra” och 

”mycket bra” slagits samman vilket resulterat i 

den procentsiffra som redovisas. 

 

 

 

Tabell 1.5.1 Skattning av barns förmågor 9–12 år 

9–12 år  2018 2016 2014 

Hur bedömer du ditt barns förmåga att: (mycket bra + ganska bra) 

… hitta den information barnet söker på internet? 65 % 66 % 75 % 

… förstå den information barnet hittar på internet? 52 % 55 % 63 % 

… använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 59 % 60 % 56 % 

… avgöra om information på internet är sann eller falsk? 24 % 19 % 22 % 

… klara av obehagliga bilder/filmer barnet sett på internet? 22 % 20 % 23 % 

 

Tabell 1.5.2 Skattning av barns förmågor 13–18 år 

13–18 år  2018 2016 2014 

Hur bedömer du ditt barns förmåga att: (mycket bra + ganska bra) 

… hitta den information barnet söker på internet? 81 % 92 % 94 % 

… förstå den information barnet hittar på internet? 81 % 84 % 88 % 

… använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp? 62 % 66 % 67 % 

… avgöra om information på internet är sann eller falsk? 55 % 51 % 50 % 

… klara av obehagliga bilder/filmer barnet sett på internet? 43 % 46 % 48 % 

Myndigheten bedömer att den generellt vikande 

tendensen när det gäller föräldrarnas skattning av 

barnens medie- och informationskunnighet 

(MIK) skulle kunna bero på en ökad insikt hos 

föräldrarna hur svårt detta är i dagens 

informationssamhälle. Att koppla den ökade 

insikten till myndighetens insatser är inte möjligt, 

på grund av indikatorernas alltför vida och 

generella utformning, vilket också konstaterats av 

Statskontoret. De kan däremot till viss del 

fungera som en mätning av det generella ”MIK-

tillståndet” hos målgrupperna, men även här bör 

man ha en ödmjuk inställning till utfallet eftersom 

det är okänt hur motsvarande frågor skulle ha 

besvarats före 2014, och framförallt hur 

tillståndet var innan det digitala samhället 

etablerades. Vidare är det uppenbart att 

förmågorna bedöms öka med ålder, vilket mycket 

väl kan vara den diskriminerande faktorn.  

 

Särskilt om fastställande av åldersgränser 

När det gäller uppdraget att fastställa 

åldersgränser för film som är avsedd att visas 

offentligt för barn under 15 år är förhållandet ett 

annat. Verksamheten är till stor del lagstyrd och 

resultatet är direkt identifierbart. Prestationen är 

resultatet, dvs. när myndigheten fastställt en 

åldersgräns är resultatet uppnått och 

redovisningen är därför okomplicerad i detta 

avseende – förutsatt att myndigheten genomfört 

processen på ett korrekt sätt. Myndigheten har 

vidare inget tillsynsuppdrag när det gäller 

åldersgränserna, det är Polismyndighetens ansvar, 

varför myndigheten inte följer upp eller 

utvärderar t.ex. efterlevnaden vid visningstillfället.   
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1.6 Kvalitativa aspekter av 
verksamhetens resultat 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 

avseende Statens medieråd (Ku2017/02582/LS) 

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 redovisas – i 

förekommande fall – under respektive prestation 

i avsnitt 2. 
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2 Resultat 

Verksamhetsåret 2018 har i hög grad präglats av 

att regeringen under året beslutade om ny ledning 

för Statens medieråd. Beslutet har inneburit att 

flera av de prioriteringar som fanns vid ingången 

till verksamhetsåret löpande omprövats. Framför 

allt har myndigheten valt att inte genomföra 

aktiviteter med konsekvenser på lång sikt, då den 

framtida inriktningen för verksamheten utgjort en 

osäkerhetsfaktor. Ett antal aktiviteter har också 

utsträckt tid för genomförandet till och med 

2019. En stor del av tillgängliga resurser och tid 

har vidare använts till förberedande aktiviteter 

inför den omställning av verksamheten som 

kommer att formaliseras under 2019–2020. 

Trots de omprioriteringar som gjorts har 

myndighetens löpande uppdrag kring 

fastställande av åldersgränser för film genomförts 

utan påverkan. Det gäller även de särskilda 

regeringsuppdrag som myndigheten åtagit sig, 

liksom de aktiviteter inom avdelningarna Följa 

medieutvecklingen och Sprida information och 

vägledning som bedömts som särskilt viktiga att 

fullfölja under året. 

I det följande redovisas resultat av myndighetens 

prestationer 2018 med utfall och – i 

förekommande fall – kvalitativa aspekter. 

Särskilt om självreglering 

Under 2018 har myndigheten fortsatt med interna 

analyser av uppgiften att verka för 

mediebranschernas självreglering, som en del i 

det övergripande strategiska inriktningsarbetet. 

Frågorna om själv- och samreglering torde bli 

alltmer aktuella under överskådlig tid, inte minst 

vad gäller de digitala plattformarna, interaktiva 

digitala spel och andra former av medier som når 

barn och unga. Myndigheten har erfarenhet av 

aktivt arbete med frågorna, t.ex. genom 

representation i PEGI:s Advisory Board (se vidare 

avsnitt 3.2. Samverkan med andra myndigheter och 

aktörer), liksom dialog med plattformsföretagen 

och inom ramen för myndighetens EU-

samverkan. Myndigheten följer också den 

planerade förändringen av strukturerna för de 

traditionella medieföretagens självreglering – där 

PO/PON ska bli MO/MEN och då även 

omfatta den granskning som idag utförs av 

granskningsnämnden för radio och tv. 
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2.1 Fastställa åldersgränser för 
film 
Som framgår av Lag (2010:1882) om åldersgränser 

för film som ska visas offentligt, ska framställningar 

som offentligt visas (dvs. vid en allmän 

sammankomst eller offentlig tillställning enligt 

definitioner i Ordningslagen) för en publik under 

15 år ha en åldersgräns beslutad av Statens 

medieråd.  

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. Exempel på vad som kan vara 

skadligt för välbefinnandet är inslag som kan 

medföra stark rädsla, skräck, panik, oro eller 

förvirring.  

1 mars 2017 trädde flera förändringar av Lag 

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

offentligt i kraft. Avgiften för fastställande av 

åldersgräns avskaffades, kravet på tillståndskort 

togs bort och ledsagarregeln utvidgades till att 

även gälla åldersgränsen från 15 år. Den tydligaste 

konsekvensen av lagändringen är att volymerna 

som lämnas in för granskning har ökat, vilket 

också var regeringens uttalade målsättning med 

beslutet. Under 2018, som är det första år som 

lagändringen varit i kraft under hela året, 

lämnades 295 långfilmer in för granskning. Detta 

innebär en ökning av antalet långfilmer med 36 % 

jämfört med det genomsnittliga antalet före 

lagändringen (beräknat på åren 2013–2016). Som 

följd av detta har bemanningen inom 

filmgranskningen utökats under året, vilket också 

inneburit ökade kostnader. 

En konsekvens av att ledsagarregeln utvidgades 

till att även gälla åldersgränsen från 15 år är att 

antalet överklaganden av myndighetens beslut har 

minskat drastiskt. Distributörerna har i samtal 

med Statens medieråd bekräftat hypotesen att 

minskningen hänger samman med den utvidgade 

ledsagarregeln. Distributörerna ser helt enkelt 

mindre anledning till att överklaga ett beslut om 

15-årsgräns när filmen ändå kan ses av ett barn 

från 11 år i sällskap av en vuxen. 

Endast en film överklagades under 2018 och det 

finns anledning att beskriva detta 

överklagandeärende närmare. I november 

överklagades myndighetens beslut om 11-

årsgräns för filmen Spider-Man: Into the Spider-

Verse. Förvaltningsrätten i Stockholm biföll 

överklagandet och ändrade åldersgränsen till 

från 7 år. I domen angav förvaltningsrätten som 

ett av skälen för sitt avgörande att det var positivt 

för barn att ta del av filmens budskap.  

Statens medieråd menar att det saknas rättsligt 

stöd att på detta sätt väga in positiva effekter av 

en film vid bedömningen. Enligt lagtexten ska 

bedömningen enbart utgå ifrån en framställnings 

eventuella skadlighet för barns välbefinnande.  

Frågan om vilka kriterier som kan vägas in vid 

bedömningen av åldersgräns är principiellt viktig 

eftersom en sådan tolkning av lagen som 

förvaltningsrätten gjort skulle få stor praktisk 

betydelse för kommande bedömningar av filmer. 

Myndigheten överklagade därför 

Förvaltningsrätten i Stockholms dom till 

Kammarrätten.  

I sitt överklagande gällande Spider-Man: Into the 

Spider-Verse argumenterade Statens medieråd, bl.a. 

med hänvisning till en tidigare dom i Högsta 

förvaltningsdomstolen, att det saknas 

tolkningsutrymme i lagtexten för att väga in 

positiva effekter vid bedömningen. Vidare 

uttrycktes att bedömningar på dessa grunder 

öppnar för godtycklighet, bl.a. rörande vilka 

kriterier som ska ligga till grund för bedömningen 

av dessa eventuella positiva effekter. 

Bedömningar av eventuella positiva effekter 

riskerar också att präglas av moraliska 

ståndpunkter och allmänt tyckande, snarare än att 

baseras på psykologisk, pedagogisk och 

medievetenskapligt validerad forskning och 

vetenskap, samt kunskap om barns kognitiva och 

emotionella utveckling, såsom är fallet idag. 



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

14(43) 
 

I januari 2019 meddelade Kammarrätten 

prövningstillstånd, och i februari meddelades 

dom. I avgörandet skriver Kammarrätten att 

Statens medieråds överklagande avslås, vilket 

innebär att filmens åldersgräns fastställs till 7 år. 

Men Kammarrätten slår också fast att det i 

nuvarande lagstiftning saknas utrymme för att ta 

hänsyn till en films informationsvärde eller 

historiska värde vid prövningen av om 

framställningen i filmen kan vara till skada för 

välbefinnandet för barn i den aktuella 

åldersgruppen, viket Förvaltningsrätten i 

Stockholm gjort i sin dom.  

För Statens medieråd innebar domen en 

bekräftelse på att myndigheten haft rätt i sin 

tolkning av lagen och filmgranskningen vid 

myndigheten sker enligt de principer som 

lagstiftaren avsett.

RESULTAT 

Prestation 

Beslutade filmgranskningsärenden.  

 

Tabell 2.1.1. Beslutade filmgranskningsärenden, antal 

 2018 
Totalt antal 

ärenden (varav 
avgiftsbefriade

*) 

2017 
Totalt antal 

ärenden (varav 
avgiftsbefriade

*) 

2016 
Totalt antal 

ärenden (varav 
avgiftsbefriade

*) 

2015 
Totalt antal 

ärenden (varav 
avgiftsbefriade

*) 

2014 
Totalt antal 

ärenden (varav 
avgiftsbefriade

*) 

2013 
Totalt antal 

ärenden (varav 
avgiftsbefriade

*) 

Långfilm*
* 

295 283 (22) 230 (53) 231 (72) 219 (62) 190 (49) 

Kortfilm 253 223 (23) 209 (200) 227 (205) 225 (206) 159 (145) 

Trailer 386 377 (-) 320 (-) 283 (-) 279 (-) 288 (-) 

Summa 934 883 (45) 759 (253) 741 (277) 723 (268) 637 (194) 

* Fram till 1 mars 2017 hade Statens medieråd 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 om minst 60 minuter. 

Utfall 

Myndigheten redovisar fyra typer av utfall i 

filmgranskningsärenden:  

1. antal beslut fördelat på åldersgräns, 

2. antal beslut om högre respektive lägre 

åldersgräns än den ansökta, 

3. antal överklagandeärenden och  

4. bedömning av myndighetens effektivitet, 

flexibilitet och servicenivå. 
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Utfall 1: antal beslut fördelat på åldersgräns 

Figur 4. Åldersgränser långfilm, antal. Källa: Statens medieråds filmdatabas 

Figur 5. Åldersgränser kortfilm, antal. Källa: Statens medieråds filmdatabas 

Figur 6. Åldersgränser trailer, antal. Källa: Statens medieråds filmdatabas 
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Utfall 2: antal beslut om högre respektive 

lägre åldersgräns än den ansökta 

När en distributör lämnar in en film för att få en 

åldersgräns fastställd så ansöker denna samtidigt 

om någon av åldersgränserna barntillåten, från 7 år 

eller från 11 år. När beslut om åldersgräns 

fastställs kan beslut om högre eller lägre 

åldersgräns än den ansökta fattas, alternativt den 

ansökta åldersgränsen fastställas. Detta framgår i 

tabell 2.2.2. 

Tabell 2.1.2. Beslut om högre respektive lägre åldersgräns än den ansökta, antal 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal beslut 934 883 759 741 723 637 

Beslut om högre åldersgräns 248 294 199 201 241 231* 

Beslut om lägre åldersgräns 171 161 164 169 104 138 

Beslut där den ansökta åldersgränsen fastställts  515 428 396 371 378 268 
*En felaktig uppgift redovisades 2013 och har följt med i efterföljande årsredovisningar, men åtgärdades i ÅR 2017. 

Utfall 3: antal överklagningsärenden 

Tabell 2.1.3. Överklagningsärenden 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Överklagningsbara beslut 249 294 199 201 241 231* 

Överklaganden (% av överklagningsbara beslut) 1 (0,4 %) 1 (0,3 %) 5 (2,5 %) 3 (1,5 %) 7 (2,9 %) 10 (4,4 %) 

Avslag/bifall 0/1 1/0 3/2 3/0 6/1 7/3 

% av beslut som inte ändrats 99,6 % 100 % 99,0 % 100 % 99,6 % 98,7 % 
*En felaktig uppgift redovisades 2013 och har följt med i efterföljande årsredovisningar, men åtgärdades i ÅR 2017. 

 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

Ett mått på kvalitet är att få av myndighetens 

beslut ändras i rättsvårdande instans. När det 

gäller beslut om åldersgräns för framställning i 

film har 1 av 249 överklagningsbara beslut (dvs. 

ärenden där myndigheten har fastställt en högre 

åldersgräns än den ansökta) överklagats under 

2018 (2017: 1 av 294). Överklagandet gällde den 

av myndigheten beslutade åldersgränsen från 11 år 

och bifölls i förvaltningsrättsliga instanser, med 

följden att åldersgränsen fastställdes till från 7 år. 

Det innebär att 99,6 % av myndighetens 

överklagningsbara beslut inte har ändrats (2017: 

100 %). Myndigheten bedömer att detta tyder på 

att verksamhetens rättstillämpning är effektiv och 

håller hög kvalitet. Det bör dock påpekas att den 

nya lagstiftning som trädde i kraft 1 mars 2017 

enligt distributörerna lett till att de är mindre 

benägna att överklaga myndighetens beslut. Detta 

på grund av att den nya lagstiftningen bl.a. 

innebär att en film med åldersgränsen från 15 år 

även kan ses av barn från 11 år i en vuxens 

sällskap. 

Utfall 4: bedömning av myndighetens 

effektivitet, flexibilitet och servicenivå 

En enkät av typen NKI (Nöjd Kund Index) 

skickades under hösten 2018 ut till de 17 

distributörer som återkommande lämnar in film 

för fastställande av åldersgräns till myndigheten. 

Enkäten skickas ut årligen för att få svar på frågor 

om handläggning, effektivitet och kvalitet vad 

gäller myndighetens arbete. Frågeformuläret 

besvarades av 14 (82 %). Nedan presenteras svar 

på några av frågorna i enkäten:   
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Tabell 2.1.4 Andel som angett svarsalternativet ”Bra” eller 

”Mycket bra” på frågan ”Hur tycker ni att det 

sammantaget fungerar med filmgranskningen?” 

*Detta år skickades det inte ut någon enkät. 

Tabell 2.1.5 Andel som svarat ja på frågan ”Är våra beslut 

begripliga?” 

2018 2017 2016 2015* 2014 2013 

86 % 91 % 100 % - 93 % 90 % 
*Detta år skickades det inte ut någon enkät. 

Tabell 2.1.6 Andel som svarat ja på frågan ”Är våra 

beslutsmotiveringar tydliga?” 

2018 2017 2016 2015* 2014 2013 

100 % 100 % 91 % - 86 % 100 % 
*Detta år skickades det inte ut någon enkät. 

Sammantaget var distributörerna under 2018, i 

likhet med tidigare år, mycket nöjda med 

myndighetens handläggning med avseende på 

effektivitet och kvalitet när det gäller 

fastställandet av åldersgränser. På frågan ”Hur 

tycker ni att det sammantaget fungerar med 

filmgranskningen?” angav 100 % svarsalternativet 

Bra eller Mycket bra. Vad gäller myndighetens 

beslut i filmgranskningsärenden svarade 86 % att 

besluten var begripliga och 100 % att 

beslutsmotiveringarna var tydliga.  

I enkäten undersöktes också om de lagändringar 

som genomförts under 2017 inneburit några 

förändringar i distributörernas kontakt med 

myndigheten. Bland de svar som lämnats nämns:  

• att slopandet av tillståndskort sparar en 

mängd onödig administration, 

• att man lämnar in fler filmer än förr,  

• att man inte tvekar att granska film på 

grund av kostnad samt att 

• en distributör tar upp att 

handläggningstiden ökat något. 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

Myndigheten bedömer att den mycket höga 

andelen positiva svar från distributörerna när det 

gäller filmgranskningsverksamheten tydligt 

indikerar att myndighetens arbete håller hög 

kvalitet. Värt att notera är att myndigheten lyckats 

behålla denna höga kvalitet trots den ökade 

arbetsbelastning som de senaste två årens ökning 

av antalet långfilmer som lämnas in för 

granskning inneburit. 

Myndighetens handläggning av 

granskningsärenden är fortsatt flexibel och 

anpassad efter de speciella behov som 

distributörer av film har, t.ex. när det gäller 

premiärdatum. Flera av de distributörer som 

ansöker om granskning hanterar filmer 

producerade utanför Sverige och kan inte styra 

över när den aktuella framställningen levereras till 

dem för vidarebefordran till myndigheten. Detta 

gäller framförallt de största distributörerna. I 

vissa fall kan det innebära att framställningen – 

oavsett ansökningsdatum – levereras till 

myndigheten mycket nära premiärdatum. 

Myndigheten anpassar då i möjligaste mån 

granskningen så att ett beslut kan meddelas i tid. 

Sammantaget bedömer Statens medieråd att 

ovanstående pekar på att myndighetens 

servicenivå avseende handläggning av 

filmgranskningsärenden är hög. 

 

 

  

2018 2017 2016 2015* 2014 2013 

100 % 100 % 100 % - 93 % 82 % 
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Intäkter och kostnader 

Statens medieråd har ingen avgiftsbelagd 

verksamhet sedan 2017-03-01 och därför finns 

inga intäkter att redovisa. För historisk 

information om intäkter samt antal fakturerade 

ärenden, se Statens medieråds Årsredovisning 2017.  

Myndigheten redovisar kostnaderna för Fastställa 

åldersgränser för film under avsnitt 1.4 

Verksamhetens kostnader och intäkter, tabell 1.4.1. 
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2.2 Följa medieutvecklingen 
samt sprida information och ge 
vägledning 
Myndighetens avdelningar för forskning och 

omvärldsanalys respektive sprida information och 

ge vägledning arbetar tillsammans i utförandet av 

prestationer som bl.a. består av rapporter, 

pedagogiskt material, seminarier och konferenser. 

Dessa prestationer syftar till att uppfylla 

myndighetens uppgift att verka för att stärka barn 

och unga som medvetna medieanvändare och 

skydda dem mot skadlig mediepåverkan.  

En förutsättning för att det material som 

myndigheten tar fram och sprider också når 

målgrupperna är att dessa känner till 

myndigheten. För att undersöka kännedomen om 

myndigheten och dess material bland två viktiga 

målgrupper – bibliotekarier och pedagoger – 

genomförde myndigheten en så kallad 

nollmätning i januari 2017, vilken visade på 

relativt låg kännedom. I januari 2018 gjorde 

Statens medieråd en uppföljande mätning av 

nollmätningen som konstaterade en ökning. 

Denna mätning följdes upp av en ytterligare 

mätning i januari 2019. 

Figur 7. Kännedomsnivåer 

Den uppföljande mätningen visar att 

kännedomen om Statens medieråd, MIK för mig 

och No Hate Speech Movement har ökat marginellt 

sedan föregående år. Det är mer positivt att 

kännedomen avseende myndigheten är markant 

högre (10 %) i januari 2019 jämfört med 

nollmätningen 2017. Detsamma gäller MIK för 

mig.  

Ett mål under året för att öka kännedomen har 

varit att antalet följare i sociala medier, i första 

hand på Facebook, ska bli fler. Myndigheten har 

bedömt att pedagoger och bibliotekarier finns 

representerade i hög grad just på Facebook. 

Strategin har varit att genom 

direktkommunikation och möjligheter till 

delningar få fler att uppmärksamma Statens 

medieråds kunskap och verktyg om barn, unga 

och medier. Strategin har resulterat i en ökning av 

antalet följare under 2018 med 29 %. 

Tabell 2.2.1 Följare på Facebook 

År 2018 2017 2016 

Antal 
följare 

7 035 5 463 3 332 

 

En utvärdering av de 83 inlägg som myndigheten 

gjorde under året i sin Facebook-kanal visar att de 

genererade 20 376 reaktioner, kommentarer och 
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delningar, vilket innebär ett genomsnitt på 245 

interaktioner/inlägg.  

RESULTAT 

Prestation 

Webbplatsen statensmedierad.se 

Webbplatsen statensmedierad.se är myndighetens 

prioriterade kanal för att sprida information och 

kunskap om myndigheten, pågående verksamhet 

samt tillgängliga pedagogiska resurser. 

Utfall 

En indikator för att bedöma webbplatsens 

relevans för målgrupperna är en jämförelse av 

antalet sidvisningar på webbplatsen mellan den 

nuvarande versionens lanseringsår 2015 och 

följande år.  

Tabell 2.2.2 Sidvisningar Statensmedierad.se 

År 2018 2017 2016 2015 

Antal 
sidvis-
ningar 

712 208 761 751 581 207 580 386 

Källa: Google analytics 

År 2018 har trafiken minskat med 6,5 % jämfört 

med 2017. Minskningen kan förklaras med att 

inga större lanseringar av nytt material 

genomförts under året, vilket var fallet 2017. 

Trots detta ligger nivån på användning 

fortfarande 23 % högre jämfört med 2016. 

Därmed kan en slutsats vara att antalet ”bas-

användare” på webbplatsen, dvs. användare vars 

besök inte motiverats av en tillfällig kampanj, är 

högre än tidigare. 

Kvalitativa aspekter 

En indikation på att webbplatsen statensmedierad.se 

håller en relativt hög kvalitet är att den utsågs till 

fjärde bästa webbplats inom kategorin ”Familj” 

på IDG:s Topp 100-lista över Sveriges bästa 

webbplatser i april 20181. 

                                                           
1 https://topp100.idg.se/2.39772/1.698413/topp100-
2018-sverige 

En ytterligare kvalitativ aspekt på 

statensmedierad.se är dess tekniska prestanda, 

dvs. den tid det tar att ladda ner sidornas samtliga 

element till användarens enhet, jämfört med ett 

urval av andra webbplatser. 

Tabell 2.2.3 Tekniska prestanda statensmedierad.se  

Webbplats Desktop Mobil 

Regeringen.se 100/100 65/100 

Statensmedierad.se 100/100 58/100 

mprt.se 100/100 39/100 

Skl.se 99/100 48/100 

mtm.se 99/100 37/100 

Skatteverket.se 94/100 25/100 

skolverket.se 98/100 34/100 

Tillvaxtverket.se 93/100 14/100 

Källa: Google Speed Insights 2019-01-21 

 

Prestation 

Informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter 

Inom ramen för uppdraget formulerat i 

regleringsbrev 2018 att ”informera om 

upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter” har ett 

antal aktiviteter genomförts, såväl i samverkan 

med Patent- och registreringsverket (PRV) och 

Tidningsutgivarna/Mediekompass, som i 

myndighetens eget namn. Myndigheten har 

lanserat två produkter: Publicistguiden och 

Upphovsrätt i MIK för mig. Publicistguiden är ett 

verktyg som beskriver vad journalistik är samt 

vad man bör tänka på som journalist gällande 

upphovsrätt och källkritisk informationssökning.  

Upphovsrätt i MIK för mig är ett lektionspaket med 

information, övningar och poddar på temat 

upphovsrätt. 

Då materialet publicerades i december 2018 är 

utfallet blygsamt, därför ämnar myndigheten att 

fortsatt redovisa användningen i årsredovisning 

för 2019. 
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Utfall 

Tabell 2.2.4 Sidvisningar material om upphovsrätt 

År 2018 

Publicistguiden 487 

Upphovsrätt, MIK för mig 1 446 

Poddar om upphovsrätt 917 

Källa: Google analytics 

Ett ytterligare utfall av arbetet med upphovsrätt 

är att den rapport som inom uppdraget togs fram 

i december 2017, Attityder bland ungdomar om 

upphovsrättsskyddat material online, under 2018 

uppmärksammades i totalt 101 artiklar i såväl 

nationella medier som i lokalpress. 

Kvalitativa aspekter 

Materialen om upphovsrätt har tagits fram i 

samarbete med och kvalitetsgranskats av PRV:s 

expertis, liksom av Tidningsutgivarna. 

 

Prestation 

Ungas anmälningar av hat och hot i sociala medier  

Rapporten Ungas anmälningar av hat och hot i 

sociala medier är en populärvetenskaplig rapport 

riktad till allmänheten, publicerad 2018. 

Rapporten beskriver i vilken utsträckning 15–

18-åringar anmält hot eller hat på internet, var 

detta inträffade, till vem man anmälde, hur 

svårt det var att anmäla, hur anmälan 

hanterades samt vad anmälningen gällde. 

Utfall 
Tabell 2.2.5 Sidvisningar Ungas anmälningar 

År 2018 

Antal sidvisningar, materialets 
delar 

179 

Källa: Google analytics 

Rapporten skapade viss uppmärksamhet vid 

publiceringen med totalt 61 artiklar i nationella 

medier och lokalpress. 

 

 

Kampanjen No Hate Speech Movement 2018. 

(Ku2017/00785/DISK) 

Kampanjen No Hate Speech Movement pågår 2017 

till 2020 och myndigheten har genomfört flera 

aktiviteter under året som i det följande redovisas 

i urval, då fullständig delredovisning av uppdraget 

sker årligen i separat ordning. 

Prestation 

Propaganda och bilders makt  

Materialet Propaganda och bilders makt 

producerades och lanserades 2017 i syfte att öka 

kunskapen hos barn och unga om hur bilder och 

filmer kan fungera och användas i 

propagandasyften. Under 2018 har materialet 

vidareutvecklats av två externa aktörer, Arbetets 

museum samt Svenska institutet, vilket 

myndigheten bedömer gör det relevant att 

redovisa utfall, såväl av det egna materialet som 

samarbetsparternas, i årets årsredovisning. 

Dessutom bedömer myndigheten att det faktum 

att externa aktörer väljer att använda och bygga 

vidare på det material som myndigheten 

producerat är att betrakta som en kvalitativ 

aspekt. 

Utfall 

Materialet Propaganda och bilders makt utgörs av 

flera lärarhandledningar, övningar och 

elevmaterial som finns tillgängliga på webbplatsen 

statensmedierad.se. 

Tabell 2.2.6 Sidvisningar Propaganda och bilders makt 

År 2018 2017 

Antal sidvisningar, 
materialets delar 

12 324 20 636 

Källa: Google analytics 

Utfallet avseende antalet sidvisningar på 

materialets olika delar visar på en minskning 

jämfört med 2017, med ca 40 %. Även om 

minskningen är stor har dock materialet under 

2018 fått en sekundär spridning genom de projekt 

som drivits av Arbetets museum samt Svenska 

institutet. 
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Arbetets museum har med stöd av Statens 

medieråd producerat en vandringsutställning, Det 

resande demokratilabbet, med syftet att höja 

ungdomars kompetens kring 

informationspåverkan och stärka dem i ett 

källkritiskt förhållningssätt. Utställningen bygger 

på materialet Propaganda och bilders makt och 

utställningen lanserades på årets Bok- och 

biblioteksmässa, där uppskattningsvis 2 500 

besökare har sett den. Under 2018 har åtta 

bibliotek visat utställningen med uppskattningsvis 

1 300 besökande elever och lärare. Projektet har 

haft som målsättning att totalt nå 30 folkbibliotek 

under 2018–2019. Målsättningen hade redan vid 

årsskiftet överträffats då 78 bibliotek hade bokat 

utställningen.  

Svenska institutet har producerat verktyget Fake 

or fact som är en engelskspråkig version av 

Propaganda och bilders makt. Svenska institutet har 

tillgängliggjort Fake or fact till samtliga Sveriges 

ambassader genom initiativet Sharingsweden.se.  

Kvalitativa aspekter 

Myndigheten bedömer att det utgör en kvalitativ 

aspekt att materialet uppfattas som användbart. 

Till exempel lät utlandsmyndigheten i Polen två 

gymnasieklasser (110 elever) arbeta med 

materialet. Även i Vietnam planeras för att 

besökare ska kunna arbeta med materialet i 

evenemanget Vietnam Internet Forum i mars 2019.  

 

Prestation 

Könsnormer i bildspråket  

Materialet Könsnormer i bildspråket syftar till att ge 

elever grundläggande kunskaper om hur normer 

kring kön skapas i bild och att ge dem verktyg för 

att kritiskt granska bilder. Materialet består av 

övningar och lärarhandledningar. 

Eftersom materialet publicerades i slutet av 

december 2017 men lanserades under 2018 är det 

myndighetens bedömning att det är relevant att 

redovisa det faktiska utfallet innevarande år. 

 

Utfall 

Tabell 2.2.7 Sidvisningar Könsnormer i bildspråket 

Sidvisningar Sidvisningar 
2018 

Sidvisningar 
2017 

Totalt antal 
sidvisningar för 
materialets delar 

18 894 3 749 

Källa: Google analytics 

Könsnormer i bildspråket fick tio artiklar i medier 

under 2018. Dessa artiklar resulterade i 3 972 

delningar på Facebook samt 647 delningar på 

Twitter. 

Kvalitativa aspekter  

En indikation på materialets kvalitet är att 

Skolverket under 2018 producerade en film där 

en lärare använder materialet Könsnormer i 

bildspråket som diskussionsmaterial i en klass för 

nyanlända. 

 

Prestation 

Valet 2018 

Materialet Valet 2018 innehöll tips om flera av 

myndighetens material som bedömdes vara 

relevanta för skolan att arbeta med inför valet. 

Till exempel Propaganda och bilders makt och 

myndighetens poddar om konspirationsteorier. 

Utfall 

Valet 2018 paketerades som ett postalt utskick 

som distribuerades till rektorer för landets alla 

grund- och gymnasieskolor. Utskicket omfattade 

9 000 skolor. 

 

Prestation 

Digitala medier på föräldriska 

Myndigheten har tagit fram elva snabbguider för 

målgruppen vuxna om olika digitala medier. 

Syftet är att vuxna ska få ökad kunskap om ungas 

digitala vardag. Materialet innehåller även förslag 

på frågor som vuxna kan ha som underlag för 

samtal med barn om medievardagen. 
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Utfall 

Totalt har de elva snabbguiderna, i webb- och 

pdf-format, resulterat i 17 147 sidvisningar sedan 

publiceringen i september 2018. 

 

Kvalitativa aspekter 

För att kvalitetssäkra materialet Digitala medier på 

föräldriska togs det fram i samverkan med fyra 

klasser i årskurs 5 och 6, där elever fick besvara 

en enkät. Enkäterna syftade till att få underlag för 

vad barn anser att deras föräldrar bör veta om 

sociala medier. 

 

Prestation 

Fortsatt MIK-kartläggning 

Regeringsuppdraget att kartlägga insatser inom 

MIK-området på nationell, regional och lokal 

nivå (Ku2017/01610MF) som avrapporterades i 

enlighet med uppdraget 30 november 2017, 

fortsatte kompletterande syfte i samarbete med 

Nordicom och Myndigheten för press, radio och 

tv. Den utökade kartläggningen presenterades vid 

ett Unesco-arrangerat seminarium 30 maj med 

medverkan av kultur-, gymnasie-, utbildnings och 

digitaliseringsministrarna och publicerades av 

Nordicom i Medie- och informationskunnighet i den 

digitala tidsåldern: En demokratifråga. Inom ramen 

för kartläggningen genomfördes också en 

enkätundersökning rörande inslagen av medie- 

och informationskunnighet på landets 

utbildningar för ämneslärare i svenska, 

samhällskunskap och bild samt de biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningarna. 

Resultaten av denna enkätstudie refererades 

kortfattat i kartläggningen och ligger till grund för 

en mer utförlig rapport som kommer att 

publiceras 2019.  

 

 

 

 

Utfall 

Tabell 2.2.8 Sidvisningar Medie- och 

informationskunnighet i den digitala tidsåldern: En 

demokratifråga. 

Spridning 2018 

Antal nerladdningar 300 

Antal tryckta exemplar 736 

Källa: Nordicom 

Det Unesco-arrangerade seminariet som 

anordnades i anslutning till rapporten hade 127 

deltagare. 

Kvalitativa aspekter 

Rapporten och seminariet har utgjort en grund 

för följande initiativ: 

I den demokratistrategi som regeringen beslutade 

om 20 juni, Strategi för en stark demokrati – främja, 

förankra, försvara, fastslås att ”medie- och 

informationskunnighet handlar ytterst om att 

långsiktigt bibehålla en uthållig demokrati och 

värna respekten för yttrandefriheten” och även 

en framtida MIK-organisation berörs.  

Inom ramen för denna strategi beslutade 

Regeringen den 24 augusti om kommittédirektiv 

till en nationell satsning på medie- och 

informationskunnighet (MIK) – närmare bestämt 

insatser som ökar människors motståndskraft 

mot desinformation, propaganda och näthat.  

Den 30 augusti beslutade regeringen om ett 

uppdrag till Statens medieråd om att utveckla 

”former för en förstärkt samverkan av insatser 

för medie- och informationskunnighet (MIK)”.  

 

Prestation 

Youth and News in a Digital Media Environment. 

Nordic-Baltic Perspectives 

 

Myndigheten publicerade i december 2018 

antologin Youth and News in a Digital Media 

Environment. Nordic-Baltic Perspectives i samarbete 

med Nordicom. I antologin delar forskare och 

praktiker med sig av sina perspektiv på nyheter 
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producerade för barn, nyheter producerade av 

barn och barns nyhetsanvändning. 

Tabell 2.2.9 Spridning av Youth and News in a Digital 

Media Environment. 

Spridning 2018 

Antal nerladdningar 200 

Antal tryckta exemplar 339 

Källa: Nordicom 

Kvalitativa aspekter 

Rapporten är producerad med delat redaktörskap 

mellan Statens medieråd och Nordicom, en 

samnordisk organisation som arbetar med att 

samla in och förmedla forskning och fakta som 

rör medier och kommunikation. Medverkande i 

antologin är bl.a. ledande nordiska och baltiska 

forskare inom området, och journalister som 

arbetar praktiskt med barn och nyheter, vilket 

borgar för ett brett och initierat perspektiv på 

fenomenet. 

Myndigheten bedömer att ytterligare en kvalitativ 

aspekt är det tackbrev som Kultur- och 

demokratiministern skrev till myndigheten och 

Nordicom: 

”Jag skulle på detta sätt vilja tacka för era 

och era medarbetarbetares goda insatser i 

förberedelserna och genomförandet av 

symposiet Youth and news in the digital 

media environment. Det är glädjande att 

det svenska ordförandeskapet kunde 

innehålla ett arrangemang om den viktiga 

frågan om barns och ungas 

nyhetskonsumtion. Era goda förberedelser 

och den antologi som är en del av 

satsningen borgar för en god spridning och 

långsiktiga effekter av symposiet.” 
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3 Övriga uppdrag 
och åtaganden 

3.1 Ett hållbart arbete 
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 ska dessutom i enlighet med 

förordningens andra paragraf ”[…] tillvarata barns 

och ungas egna erfarenheter […]”. Vilket ytterligare 

förtydligas i regeringens proposition Strategi för att 

stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232) i syfte 

att säkerställa att barnets rättigheter utifrån FN:s 

barnkonvention omhändertas. 

3.1.1 Barnrättsperspektiv 

Det övergripande dokument som styr 

barnrättsarbetet för myndigheten är Policy för 

barnrättsperspektivet, som 2018 utökades med en 

Rutin för inhämtande av barns erfarenheter. Arbetet 

bedrivs på två nivåer – i samverkan med andra 

myndigheter och aktörer samt i direkt interaktion 

med barn i syfte att förbättra verksamheten 

genom ökad förståelse för barns och ungas 

perspektiv. 

Exempel på aktiviteter som har genomförts i 

samverkan med andra myndigheter och aktörer: 

• Mediemyndigheternas nätverk Barn och 

unga (Statens medieråd, Myndigheten för 

press, radio och tv samt Myndigheten för 

tillgängliga medier) anordnade ett 

myndighetsgemensamt seminarium för 

samtliga anställda på temat barn och 

nyheter.   

• Myndigheten deltog i hearing med 

Barnkonventionsutredningen (S 2018:03) på 

Regeringskansliet för att delge Statens 

medieråds erfarenheter av tillämpningen 

av barnkonventionens bestämmelser. 

• Myndigheten deltog och presenterade 

arbetet med barnpaneler inom 

filmgranskningen på 

myndighetsnätverket Barns delaktighet 

internt, lett av Socialstyrelsen. En liknande 

presentation genomfördes också på 

Barnbiodagarna i Östersund.  

Exempel på aktiviteter som genomförts där barn 

deltagit och deras erfarenheter tillvaratagits: 

• Årlig Barnpanel (Fastställa åldersgränser 

för film) med 25 elever i årskurs 9 som 

tittade på film, fyllde i enkäter och 

intervjuades. Att samtala med barn om 

upplevelser av film håller filmgranskarna 

uppdaterade om barns perspektiv på 

myndighetens arbete med åldersgränser. 

Barnpanelerna säkerställer och utvecklar 

filmgranskarnas kompetens och håller 

dem uppdaterade om barns filmvanor. 

• Rapporten Ungas anmälningar av hat och hot 

i sociala medier, en kvantitativ studie av 

ungas anmälningar av hat och hot i 

sociala medier, där 2 691 15–18-åringar 

svarat på enkätfrågor om sina 

erfarenheter av hat och hot i sociala 

medier. 

• Undersökning i fyra klasser, årskurs 5 

och 6, inför produktion av materialet 

Digitala medier på föräldriska. Enkäterna 

syftade till att få underlag för vad barn 

anser att deras föräldrar bör veta om 

sociala medier. 

3.1.2 Jämställdhet och mångfald 

Statens medieråd ska enligt förordningen 3 § ”ha 

ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i 

verksamheten”. I den utåtriktade verksamheten 

manifesterar sig detta krav i ett flertal 

produktioner, som exempelvis Könsnormer i 

bildspråket, Ordet är fritt och annan information 

som behandlar sexism och rasism. Myndigheten 
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har också under 2018 fortsatt arbetet på området 

funktionsnedsatta och deras medieanvändning, 

vilket publiceras 2019. 

För att garantera kvalitet i dessa produktioner 

krävs löpande fortbildning om mångfaldsfrågor 

hos myndighetens medarbetare. Under året har 

samtliga medarbetare exempelvis deltagit i 

föreläsningar inför tillgänglighetsdirektivets 

införande. 

3.1.3 Miljöledning 

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 ett sådant miljöledningssystem ska finnas hos 

Statens medieråd. Enligt Förordning (2017:382) 

får Statens medieråd ha ett förenklat 

miljöledningssystem. Detta innebär att endast 

verksamhetens direkta miljöpåverkan behöver 

systematiseras på det sätt som Förordning 

(2009:907) anger.  Statens medieråd har dock valt 

att utöka miljöarbetet genom att också sträva 

efter att miljödiplomeras. 2013 initierade 

myndigheten ett systematiskt arbete i syfte att se 

över myndighetens miljöbelastning och utifrån 

detta skapa styrdokument. Myndigheten 

miljödiplomerades första gången 2014 i enlighet 

med Svensk miljöbas. Denna diplomering har 

därefter årligen tilldelats myndigheten. Arbetet 

fortsätter och förfinas i syfte att: 

• framgent hålla den kraftigt reducerade 

energiförbrukningen på en fortsatt låg 

nivå.   

• ställa allt bättre – och mer djupgående – 

miljörelaterade krav inom ramen för den 

upphandling som sker, och i 

samarbetsavtal som upprättas.   

• ifrågasätta behovet av den fysiska 

förflyttning som sker i form av resor och 

transporter och se över om dessa kan 

ersättas med digitala alternativ. 

Detsamma gäller vid produktion och 

spridning av myndighetens material.   

• löpande utbilda – och uppmärksamma – 

anställda vid myndigheten om 

utmaningar, lösningar och framsteg i 

hållbarhetsarbetet. 

Tabell 3.1.3.1 Resor 2015–2018, km 

Aktivitet* 2018 2017 2016 2015 

Tåg 12 025 17 136 8 415 3 596 

Flyg 
inrikes 

2 602 4 373 988 5 665 

Flyg 
utrikes 

93 770** 12 567 45 382 23 516 

Buss 445 80 214 33 

Bil 326 0 475 276 

Taxi 155 359 405 123 

Källa: Stureplans Affärsresebyrå AB/egenrapportering 

*Tabellen redovisar bokade resor innevarande år, även 

sådana där resan inte genomförts förrän nästkommande år. 

**Anledningen till ökningen av utrikes flygresor 2018 är att 

den årliga internationella filmgranskningskonferensen ägde 

rum i Los Angeles, USA, februari 2019 men resorna för fyra 

medarbetare bokades 2018.  

 
Tabell 3.1.3.2. Elförbrukning 2013–2018 

Aktivitet 2018 2017 2016 2015 2014 

Antal anställda medeltal 19 21 21 19 22 

Elförbrukning (kWh), totalt 13 401 14 384 14 499 14 328,5 15 261,5 

Kostnader för el (kr) 18 519 17 981 18 125 17 911 19 079 

Elförbrukning 
(kWh)/anställd 

705,3 684,9 690,4 754,1 693,7 

Källa: Svenska Filminstitutet (hyresvärd)
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3.2 Samverkan med andra 
myndigheter och aktörer 
Statens medieråd samverkar med ett stort antal 

aktörer i syfte att fullfölja myndighetens uppgift 

på ett så effektivt sätt som möjligt. Enligt 

instruktionen (3 a § 2010:1923, t.o.m. SFS 

2015:623) 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 

press, radio och tv, 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.” 

Samverkan utifrån instruktion 

Statens medieråd har under 2018 deltagit i 

mediemyndigheternas omvärldsnätverk (Statens 

medieråd, Myndigheten för press, radio och tv 

samt Myndigheten för tillgängliga medier), vilket 

bl.a. resulterade i två kompetensutvecklande 

seminarier för samtliga anställda: ett om 

jämställdhet, och ett om de nya krav GDPR och 

direktivet om digital tillgänglighet ställer på 

myndigheterna. 

Statens medieråd har, med en kartläggning över 

MIK-aktiviteter i Sverige, deltagit i Nordicoms 

studie MIK i den digitala tidsåldern samt presenterat 

resultatet vid Unescorådets konferens utifrån 

studien. Myndigheten samarrangerade även ett 

seminarium med Nordicom på Bokmässan kring 

forskningsantologin Youth and News in a Digital 

Media Enviroment. Nordic-Baltic Perspectives. Boken 

lanserades vid ett forskarseminarium i 

samarrangemang med Nordicom och Nordiska 

ministerrådet.  

 

Samverkan övriga myndigheter 

Samverkan sker utifrån flera syften; sprida 

myndighetens kunskap, ta in andras kunskap eller 

genomföra projektsamarbeten. 

Inom uppdraget Utveckla former för en förstärkt 

samverkan av insatser för medie- och 

informationskunnighet (MIK) (Ku2018/01726/MF) 

har myndigheten under 2018 samverkat med 

Post- och telestyrelsen (PTS), Digitaliseringsrådet, 

Myndigheten för press, radio och tv, Kungliga 

biblioteket samt Nationell satsning på medie- och 

informationskunnighet och det demokratiska 

samtalet. 

Utifrån uppdraget No Hate Speech Movement deltar 

myndigheten i Forum för levande historias 

nätverk kring regeringens nationella plan ”Samlat 

grepp mot rasism och hatbrott”.  

Inom ramen för uppdraget att ”informera om 

upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter” 

(regleringsbrev) har samverkan under 2018 skett 

med Patent- och registreringsverket, t.ex. i 

framtagande av material inom MIK för mig om 

upphovsrätt (se avsnitt 2.2) samt 

lärarkonferensen Upphovsrättsskolan. 

Arbetets museum har utvecklat utställningen Det 

resande demokratilabbet och Svenska institutet 

materialet Fake or fact utifrån Statens medieråds 

Propaganda och bilders makt (se avsnitt 2.2).  

Ytterligare myndigheter där nätverkande och 

kunskapsutbyte skett är t.ex. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 

avseende samråd om konsekvenserna av den 

framtida implementeringen av WHO:s diagnos av 

”gaming disorder”, nätverket Nationell 

samordning om spel om pengar samt Post- och 

telestyrelsen (PTS) om att följa och utvärdera 

digital trygghet. 

 

Internationell samverkan 

Statens medieråd representerar Sverige i flera 

internationella expert- och arbetsgrupper, främst 
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inom EU-samarbetet men även i andra 

sammanhang. 

Myndigheten har medverkat vid två tillfällen vid 

EU-kommissionens Media Literacy Expert Group, 

som bl.a. ska sprida goda exempel inom MIK-

området mellan medlemsstaterna. Även inom 

uppdraget No Hate Speech Movement har liknande 

samverkan skett, ex. FlashNEWS. Youth 

Department, Europarådet. 

Myndigheten är sedan sin tillkomst medlem i 

PEGI:s Advisory Board. PEGI står för Pan 

European Game Information och är ett 

självregleringssystem för åldersmärkning av 

dator- och tv-spel. PEGI:s märksystem finns 

etablerat i över 30 europeiska länder.  

Myndighetens medarbetare efterfrågas ofta som 

medverkande i paneldiskussioner, t.ex. vid 

Nordiska ministerrådets konferens Education in a 

Democratically Troublesome Time. 

Under 2018 presenterade myndigheten delar av 

den svenska mediepolitiken för 

myndighetsrepresentanter från fem östafrikanska 

länder, inom ramen för det Sida-finansierade 

programmet ITP. 

 

Expert-, referens- och arbetsgrupper 

Regeringskansliet: Deltagande i tre expertmöten 

med anknytning till 2018 års AV-utredning. 

IKT-nätverket (Svenska Internetstiftelsen (IIS), 

Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket, Post- och 

telestyrelsen, Digitaliseringsrådets kansli, SOM-

institutet och Nordicom) i möte om 

internetstatistik. 

Skolbiblioteksgruppen har under året haft 

löpande möten i arbetsgruppen. 

 

Samverkan med det civila samhället och 

övriga aktörer  

Nätkoll/Attention: Föreläsning om medievanor 

hos unga med kognitiva funktionsnedsättningar 

vid projekt Nätkolls slutseminarium. 

Myndigheten höll under året en lång rad 

föreläsningar om ungas medievanor, exempelvis 

på Rikskonferensen för Lärare i 

Samhällskunskap, Svensk Förening för 

Ungdomsmedicin, två regionförbund (Värmland, 

Västmanland), Högskolan i Skövde, liksom för ett 

nätverk med Reklamombudsmannen, Facebook 

och IDG. 

Västra götalandsregionen höll i en förkonferens 

inför arrangerandet av Unesco MIL-Week 2019, där 

myndigheten deltog med flera medarbetare. 

Tillsammans med Svenska Filminstitutet 

genomfördes en föreläsningsserie inom ramen för 

film i skolan-dagar, där myndigheten presenterade 

Könsnormer i bildspråket. Detta ägde rum i Malmö, 

Östersund, Karlshamn och Tällberg.  

Myndigheten deltog i workshoppen Nationell 

handlingsplan för digitalisering av skolväsendet – 

Medborgarskap i ett digitaliserat samhälle, liksom hos 

Utbildningsradion om Framtidens lärande. 

Myndigheten har fortsatt samverkan med 

Barnavårdscentralerna (BVC) genom medverkan i 

en podd om små barns medievanor. 

Samverkansgruppen för barn och unga. Presentation av 

resultat ur den pågående studien av Unga och 

nyheter.  

Statens medieråd är en av jurydeltagarna inför 

utdelandet av lärarpriset Guldäpplet. 

Samtal med Facebook inom ramen för 

regeringsuppdraget Ku2016-01671-DISK om 

förebyggande och motverkande av hat och hot på 

nätet. 

Forskningsprojektet Existentiella terränger. Forskarna i 

projektet är baserade på Institutionen för 

mediestudier vid Stockholms universitet och 

myndigheten deltar, tillsammans med exempelvis 

Svenska kyrkan och Röda korset, i projektets 

referensgrupp. 
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3.3 Särskilda regeringsuppdrag 
och åtaganden 

3.3.1 Pågående regeringsuppdrag 

Uppdrag till Statens medieråd om kampanjen No Hate 

Speech Movement (Ku2017/00785/D) att genomföras 

2017–2020 i syfte att höja kunskapen om rasism och 

liknande former av fientlighet på internet bland barn och 

unga. 

Uppdraget ska årligen delredovisas den 1 mars. 

Ekonomiskt utfall 
Tabell 3.3.1.1 Åtgärder mot diskriminering och rasism 

m.m. No Hate Speech Movement, Ku2017/00785/DISK, 

tkr 

 2018 2017 

Finansiering, bidrag 
(rekv. 
Kammarkollegiet) 

1 200 1 200 

Kostnader, externa 1 001 1 160 

Kostnader, interna 890  

Rest, överförs till 
2019 

239 40 

Källa: Agresso. 

 

Uppdrag åt Statens medieråd att utveckla former för en 

förstärkt samverkan av insatser för medie- och 

informationskunnighet (MIK) (KU2018/01726/MF) 

Uppdraget påbörjades hösten 2018. En 

lägesrapport ska lämnas till Regeringskansliet 

senast den 30 maj, 2019. 

Ekonomiskt utfall 
Tabell 3.3.1.2 Uppdrag åt Statens medieråd att utveckla 

former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- 

och informationskunnighet (MIK) (KU2018/01726/MF) 

 2018 

Finansiering, bidrag 
(rekv. 
Kammarkollegiet) 

0 

Kostnader, externa 212 

Kostnader, interna 280 

Rest, överförs till 
2019 

 

Källa: Agresso. 

3.3.2 Avslutade regeringsuppdrag 

Uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på 

internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, 

hatbrott och extremism, Ku2016/01671/DISK. 

Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2018 med 

Redovisning av uppdraget att kartlägga skyddet av 

barn och unga på internet avseende rasism, liknande 

former av fientlighet, hatbrott och extremism . 

Ekonomiskt utfall 
Tabell 3.3.1.3 Ku2016/01671/DISK, tkr 

 2018 2017 2016 

Finansiering, bidrag 
(rekv. Kammarkollegiet) 

0 750 250 

Återbetalat 
Kammarkollegiet 

 56  

Kostnader 0 750 194 

Rest, överförs till 2019   56 

Källa: Agresso. 

 

 

3.3.3 Övriga uppdrag  

Prestation 

Informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter. 

Utifrån regleringsbrev för budgetåret 2017 ska 

Statens medieråd ”[…] inom ramen för sitt uppdrag 

att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, 

informera om upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter. 

Statens medieråd ska i årsredovisningen för 2017 redovisa 

vilka insatser som gjorts på detta område.” 

De insatser som myndigheten utfört inom 

uppdraget redovisas i avsnitt 2.2. 

Tabell 3.3.3.1 

 2018 2017 

Finansiering, 
bidrag (rekv. 
Kammarkollegiet) 

0 0 

Kostnader 88 229 

Rest, överförs till 
2019 

  

Källa: Agresso 
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3.3.4 Remissvar 

Myndigheten har besvarat sju remisser under 

2018: 

Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113) 

Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och 

tillsyn i en digitaliserad värld. (SOU 2018:1) 

Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) 

Att möta informationspåverkan – Handbok för 

kommunikatörer. (remiss från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) 

Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. 

(SOU 2018:57) 

Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad 

preskription för allvarliga brott mot barn. (Ds 2018:23) 

Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och 

ökat ansvar. (SOU 2018:50) 

 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

31(43) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANSIELL REDOVISNING 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

32(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

33(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

34(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

35(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

36(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

37(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

38(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

39(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

40(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

41(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

42(43) 
 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2018 
 
 
 
 

43(43) 
 

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

 
Stockholm 2019-02-21 

 

 

 

 
  

Anette Novak 

Direktör 

 

 

 
 


