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Året som gått samt 
blickar framåt 

Statens medieråds uppgift att ”… verka för att 

stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och 

skydda dem från skadlig mediepåverkan…” är ett 

spännande och viktigt demokratiuppdrag i tider 

av en genomgripande digitalisering och 

medialisering i vår omvärld. I tider då misstron 

ökar gällande ett flertal av samhällets 

institutioner. Och, där misstron till just medier 

kanske inte direkt ökar, men där det däremot sker 

en polarisering gällande förtroendet. Då 

erfarenhet – enligt vissa – går före kunskap, och 

det personliga ansvaret går före det gemensamma 

eller kollektiva. När ord som alternativa fakta, 

fomo, ghosta, influerare och 

utpressningsprogram av språkvårdare utnämns till 

årets nyheter. Och, där ordet ”trumpifiering” av 

Språkrådet definieras som: 

”en förändring av den politiska debatten i riktning mot en 

retorisk stil där man säger sådant som får 

uppmärksamhet utan att ta hänsyn till konsekvens eller 

fakta.” 

För vi lever alltså på många sätt i ett allt mer 

polariserat samhälle. Ett samhälle med ett 

fragmenterat medieutbud och en mer indi-

vidualiserad medieanvändning. Där våra 

beteenden och webbens algoritmer styr den 

information som kommer oss till livs. Som vi 

ropar får vi svar. Något som riskerar att öka 

klyftorna oss människor och institutioner 

emellan. Ett samhälle där utanförskap – och i 

värsta fall främlingsfientlighet – ökar.  

I dessa tider måste vi människor – gamla som 

unga – stärkas i våra förmågor att hantera hat, 

hot, vinklade budskap och desinformation i olika 

former och kontexter. Där vår kommunikation 

och information filtreras genom sociala medier. 

Där åsikter av alla dess slag ofta tillåts stå 

oemotsagda. Där en falsk nyhet svårligen går att 

skilja från en sann.  

Gamla beprövade logiker ställs på sin spets och 

måste förstås och hanteras på helt nya sätt. Det 

som tidigare var svart har blivit vitt. Pilar som 

innan pekade upp, pekar nu ner. Logiken för den 

tekniska utvecklingen – åtminstone vad gäller det 

digitala – följer inte en traditionellt sett linjär 

kurva med möjliga inslag av trappstegseffekter, 

utan den sker idag exponentiellt. Med andra 

ord… snabbt. Logiken för nationalekonomiska 

sammanhang ser också delvis annorlunda ut. Att 

t.ex. tillväxt per automatik leder till nya jobb hör 

till historien. Allt som en följd av 

teknikutveckling, nya affärsmodeller och 

globalisering. Logiken för att i förväg bedöma 

utgången av ett val genom väljarnas preferenser 

har också vänts upp och ner. Trots att vi 

kommunicerar mer än någonsin så tycks vi veta 

allt mindre om varandra. Den som tidigare inte 

blev informerad, är numera informerad. Den som 

tidigare inte delade med sig av sin information till 

andra, gör det idag. De människor som tidigare 

ansågs vara auktoriteter, har idag körts om på 

insidan av nya sorters opinionsbildare som 

arbetar med nya sorters kommunikativa verktyg.  

Bara för att vi har mer information än någonsin 

tidigare så behöver det alltså inte per automatik 

innebära att vi som människor är mer informerade.  

Så, i någon slags sammanfattning – och i 

kölvattnet av samhällets digitalisering och dess 

effekter – behöver vi ny kompetens och nya 

förmågor avseende informationshantering samt 

insikter om på vilket sätt den personliga 

integriteten faktiskt påverkas av 

informationsanvändningen. Vi måste med andra 

ord än bättre förstå och hantera ett antal 

demokratirelaterade utmaningar i samhället – 

utifrån teknisk utveckling och användarnormer 

och beteenden. 

Både nu, i det närmaste och under en lång tid 

framöver så måste vi helt enkelt förhålla oss till 

nya teknologiska landvinningar som påverkar vår 

vardag, kommunikation och integritet på olika 

sätt. Hur blir till exempel livet med kameror 

överallt? Inte bara någon som glatt – eller inte – 
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fotograferar med sin mobil, utan det kan vara i 

form av en självkörande bil som susar förbi och 

där vi bara råkar bli en del av sammanhanget. När 

sociala medier står för allt mer av vårt 

nyhetsflöde, och teknikern som knackar kod och 

skapar algoritmer – inte en envist sökande 

journalist med fötterna i pressetiska regler – styr 

upp vår världsbild i stort och smått. När syret och 

utrymmet på internet – och den ursprungligen 

helt oantastliga tanken kring öppenhet – stryps av 

inlåsningseffekter (appar) och en globalt sett 

hotad nätneutralitet. När hatet hotar demokratin 

och yttrandefriheten, och röster – stora som små, 

professionella som hemmabyggen – tystnar. Ett 

antal undersökningar på senare tid visar på hur – 

framförallt kvinnliga – opinionsbildare, 

krönikörer och analytiker utsätts för hot som 

många gånger leder till att man till slut avstår från 

att bevaka och rapportera ett sakområde, 

samhällsfråga eller utveckling. När ord som 

faktaresistens, fejkade nyheter och alternativa 

fakta upptar en allt större del av 

samhällsdebatten, och en ökad misstro, populism 

och isärdragning i samhället skapar utrymme för 

en konflikt mellan ”eliten” och ”folket”. Något 

som ger bränsle åt kommunikation i 

propagandistiskt syfte, men många gånger också i 

rent kommersiella syften. Rykten, sensationer och 

osanningar skapar intresse som i sin tur skapar 

s.k. digitala ”clicks” som i stora volymer blir 

mycket lukrativa. Traditionell och övertydlig 

propaganda kan möjligen hanteras genom 

varseblivning och nya förmågor, men subtilt 

vinklade budskap tagna ur sin ursprungliga 

kontext – och kanske baserade på verkliga fakta 

och vetenskap – är svårare att hantera. Även för 

det mest tränade ögat. 

I dessa tider bör vi rustas. Inte med sköldar och 

plåtskal. Utan med relevanta förmågor, bildning 

och insikter om de värden som faktiskt bygger ett 

civiliserat samhälle.  

För även om utvecklingen går undan i svängarna 

och vi människor har allt mer att… parera, så 

finns det vissa saker som ändå består. Det är väl 

lite såsom psykologen och tecknaren Frida 

Malmgren så klokt påminner oss om i Ordet är 

fritt, medierådets spännande seriebok från 2017: 

”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist 

därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man 

vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser 

inför tomheten och vill få kontakt till vilket pris som 

helst.” 

Intet nytt under solen med andra ord. Detta skrev 

Hjalmar Söderberg i Doktor Glas redan 1905 och 

det ringar alltjämt in vårt behov av social 

bekräftelse.  

 

Stockholm februari 2018 

 

Ewa Thorslund, direktör  

Statens medieråd 

 

 

 

 

 

 

  



Statens medieråd Årsredovisning 2017 
 
 
 
 

4(61) 
 

Händelser under 2017 

Januari Undersökning tillsammans med Ungdomsbarometern 

om ungas anmälningar gällande olika sociala 

medietjänster. 

Publicering av ett nytt skolmaterial om falska 

nyheter och propaganda. 

Publicering av verktyget Hat och kränkningar på 

internet på arabiska och somaliska. 

Nollmätning av kännedom om myndigheten bland 

bibliotekarier och pedagoger. 

Februari Publicering av debattartikeln Svenska elever måste få 

bättre utbildning i källkritik i Dagens Nyheter 

tillsammans med Skolverket och Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Slutrapportering av regeringsuppdraget att Utveckla, 

översätta och sprida MIK för mig samt delar av det material 

som ingår i kampanjen No Hate Speech Movement. 

Publicering av det vidareutvecklade webbverktyget 

MIK för mig. 

Mars Ändring av Lag (2010:1882) om åldersgränser för film 

som ska visas offentligt den 1 mars. Avgiften för en 

filmdistributör att få en åldersgräns fastställd tas 

bort och hanteringen av tillståndskort upphör. Den 

s.k. ledsagarregeln utvidgas till att även gälla 

åldersgränsen från 15 år. 

Slutrapportering av tidigare regeringsuppdrag om 

att Utveckla kampanjen No Hate Speech Movement samt 

nytt uppdrag att fortsatt driva kampanjen för 

perioden 2017–2020. 

Genomförande av ett via SVT direktsänt 

seminarium om mediestatistik, tillsammans med 

Nordicom och Kantar Sifo. 
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April Publicering av debattartikeln Så lätt luras du att ladda 

ner olagligt i Aftonbladet tillsammans med Patent- 

och registreringsverket (PRV). 

Publicering av en rapport om algoritmer 

tillsammans med Viralgranskaren och 

Internetstiftelsen i Sverige (IIS). 

Maj Publicering av tre delrapporter inom ramen för 

myndighetens återkommande statistiska 

undersökning av medievanor och attityder kring 

medier hos barn mellan 0–18 år samt hos föräldrar 

– Ungar & medier 2017. 

Juni Tilldelning av regeringsuppdrag att tillsammans 

med Myndigheten för press, radio och TV att 

kartlägga insatser som syftar till stärkt medie- och 

informationskunnighet. 

Juli Deltagande under politikerveckan i Almedalen i 

form av seminarier om falska nyheter, upphovsrätt 

och näthat. 

Augusti Publicering av debattartikeln Transaktionsdimman på 

nätet hotar digitaliseringen på DN debatt där Statens 

medieråd samverkade med ett antal forskare, 

författare och debattörer inom ramen för ett 

rådslag hos IT- och telekomföretagens tankesmedja 

Digital utmaning – om filterbubblor, digitala stuprör, det 

gemensamma samtalet och demokratin. 

Publicering av serieboken Ordet är fritt – men behöver 

du säga allt du tänker? där några av Sveriges mest 

kända serietecknare och författare delar med sig av 

sina berättelser om näthat – och sina strategier att 

hantera det. 

September Publicering av rapporten Marknadsmässig 

kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam där elva 

artikelförfattare ger sin syn på dold reklam. 

Antologin är ett resultat av ett samarbete mellan 

Nordicom och Statens medieråd. 

Deltagande under bokmässan i Göteborg i form av 

ett antal seminarier om bl.a. källkritik, näthat och 

dold reklam. 
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Oktober Värd för internationell filmgranskningskonferens 

med 53 deltagare från 26 organisationer i 20 länder. 

Deltagande på Nordiska rådets demokratiska 

ungdomsforum i Helsingfors. 

Deltagande på ett möte i Oslo med de nordiska 

mediemyndigheterna. 

November Deltagande under No Hate-dagen den 4 november 

som genomfördes på EU-nivå. 

December Publicering av delrapporten Ungar & medier 2017: 

demografi med fakta om hur barns och ungas 

medievanor påverkas av föräldrarnas härkomst, 

inkomst och utbildningsnivå. 

Publicering av det pedagogiska materialet 

Könsnormer i bildspråket. 

Miljödiplomering av myndigheten för fjärde året i 

rad i enlighet med Svensk miljöbas. 

Publicering av en undersökning genomförd i 

samarbete med Patent- och registreringsverket 

(PRV) rörande kännedom om, användning av och 

attityd till upphovsrättsskyddat material bland 

ungdomar i åldern 12–16 år.  

Publicering av tre poddar om juridiken kring 

upphovsrätt och det publicistiska ansvaret. 
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1 Samlad redovisning 
av verksamheten 
2017 

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. 
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Figur 1. Styrkarta .

 

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.  

Under 2017 har myndigheten identifierat och 

tydliggjort de huvudsakliga verksamhetsprocesser 

som används för det arbete som resulterar i  

 

prestationer. Detta har i sin tur inneburit en 

förändring i resultatredovisningen. De tre 

verksamhetsområdena verkar inom två processer, 

den första gäller Fastställa åldersgränser för film 

(figur 2): 
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Figur 2. Verksamhetsprocess Fastställa åldersgränser för film 

 

 

Övriga två verksamhetsområden finns inom en 

och samma verksamhetsprocess. De har därför 

slagits samman i resultatredovisningen, vilket är 

en förändring från tidigare årsredovisningar. 

Denna process utgår ifrån myndighetens metodik 

för omvärldsbevakning, som utarbetades 2014. 

Metodiken används för att identifiera såväl 

externt riktade aktiviteter för myndighetens 

målgrupper, som intern utveckling av den 

kunskapsbas myndigheten arbetar utifrån. 
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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 är en relativt liten myndighet 

som rör sig inom ramen för ett föränderligt 

medielandskap – och som löpande tilldelas nya 

regeringsuppdrag. Detta förutsätter en flexibilitet 

när det gäller arbetssätt och 

kompetensförsörjning. 

Medarbetarna vid myndigheten genomgår årligen 

ett utvecklingssamtal, där den egna arbetsinsatsen 

och individuellt satta mål tydligt kopplas till 

verksamhetens övergripande mål. Vid ett årligt 

lönesättande samtal följs arbetets resultat upp. 

Samtliga medarbetare vid myndigheten erbjuds 

löpande kompetensutveckling vad gäller 

förvaltningsrätt, statlig styrning, offentlighet och 

sekretess. 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 så verksamhetsförändringar 

kräver. 

Under 2017 har två visstidsanställningar inom 

uppdraget No Hate Speech Movement avslutats. 

Samtidigt har myndigheten rekryterat tre personer 

(tillsvidareanställningar) utifrån föreliggande 

kompetensbehov.  

Myndigheten har under 2017 haft två fall av 

långtidssjukfrånvaro. I båda fall har de berörda 

fått stöd av företagshälsovård. Frånvaron har 

delvis kompenserats genom inköp av tjänster från 

ett bemanningsföretag. 

Statens medieråd omfattas sedan februari 2016 av 

regeringens satsning om att skapa praktikplatser 

under perioden 2016–2018 för nyanlända och för 

personer med funktionsnedsättning som medför 

nedsatt arbetsförmåga. Under 2017 har 

rekrytering till programmet genomförts och 

praktik för en person inleds från januari 2018. 

Årsmedeltalet anställda vid myndigheten har 

under 2017 varit 21 personer (8 män och 13 

kvinnor) vilket motsvarat 17,39 årsarbetskrafter. 

Medelåldern hos personalen var 48 år. 

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 åldergränser för film 

 Övriga uppdrag och åtaganden 

Verksamhetens kostnader ökade med cirka 10 % 

under året, bl.a. till följd av nyrekrytering och 

ökade personalkostnader utifrån genomförande 

av regeringsuppdrag utan extra anslag.  

Nedan redovisas jämförande uppgifter avseende 

kostnader och intäkter för åren 2013–2017. 
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Tabell 1.4.1 Kostnader*) fördelade på verksamhet, tkr 

*) En väsentlig del av kostnadsfördelningen bygger på uppskattningar av den tid medarbetarna lägger ned 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.

  

Tabell 1.4.2 Intäkter fördelade på verksamhet, tkr 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Följa medieutvecklingen      
förvaltningsanslag 6 383 4 865 3 715 4 378 2 882 

Sprida information och ge 
vägledning 

     

förvaltningsanslag 7 212 4 784 6 553 5 845 4 527 
EU-program, bidrag  898 1 198 1 465 1 130 
EU-program, anslag 
Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet 

 
 

133 

898 839 485 377 

Fastställa åldersgränser för 
film 

     

förvaltningsanslag 5 446 5 257 4 520 4 232 3 557 
Avgifter mot 
inkomsttitel*** 

 
327 

 
3 549 

 
3 811 

 
3 180 

 
6 399 

Övriga uppdrag och 
åtaganden 

 
 

    

förvaltningsanslag 2 605 3 019 790 2 764 5 999 
Bidrag, Kammarkollegiet 
Anslag Allmänna val o 
demokrati, UO 1 6:1 ap 19 

3 150 
 
 

 

2 905 1 189 2 296 
 

1 500 
 

1 827 

      

 

Tabell 1.4.3 Intäkter i avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras, tkr 

Offentligrättslig avgift* 2017** 2016 2015 2014*** 2013 

Fastställande av 
åldersgränser för 
framställning i film 

327 3 549 3 811 3 180 6 399 

*) 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. 

 

  

 2017 2016 2015 2014 2013 

Följa medieutvecklingen 6 383 4 865 3 715 4 378 2 882 

Sprida information och ge 
vägledning 

7 345 6 580 8 590 7 795 6 034 

Fastställa åldersgränser för 
film 

5 446 5 257 4 520 4 232 3 557 

Övriga uppdrag och 
åtaganden 

5 755 5 924 1 979 6 560 7 826 

Verksamhetens kostnader 24 928 22 626 18 804 22 965 20 299 
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1.5 Ett resultatbaserat 
förhållningssätt 
I ett idealtillstånd kan all verksamhet som en 

myndighet ägnar sig åt utvärderas och dess 

effekter mätas på ett lättbegripligt och empiriskt 

solitt sätt. Ekonomistyrningsverket definierar en 

effekt som ”en förändring som inträffat som en följd av 

en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha 

inträffat”. I vissa fall handlar det om ett 

kontrafaktiskt resonemang, dvs. att mätningen 

utgår ifrån ett hypotetiskt tillstånd där en 

myndighets insats inte genomförts. Det vill säga: 

effekten är differensen mellan det verkliga 

tillståndet och det hypotetiska tillstånd där 

myndigheten inte gjort någon insats. Så länge det 

finns ett mätbart tillstånd (t.ex. antalet individer 

som bär på en smittsam sjukdom vid en viss 

tidpunkt), en prognos för hur detta tillstånd 

utvecklas över tid (en hypotes över spridningen) 

och den faktiska uppmätta förändringen (utfallet) 

kan en – förutsatt att förändringen är ett direkt 

resultat av myndighetens insats – effekt mätas. 

För vissa myndigheter är det okomplicerat att 

fastställa att ett tillstånds förändring är direkt 

relaterad till myndighetens insats eftersom ingen 

annan aktör kan åstadkomma en sådan 

förändring. Det vill säga: medan vissa 

effektutvärderingar är tämligen basala och enkla 

att genomföra (även om de kan vara ekonomiskt 

kostsamma) kan andra vara betydligt svårare att 

utforma. ESV skriver att ”ibland är det […] relativt 

enkelt att förstå vad det kontrafaktiska resonemanget 

innebär. I andra fall kan det vara betydligt svårare och 

kräva stor fantasi och analytisk förmåga. Exempel på 

detta är frågan om effekten av att det finns statliga 

myndigheter eller effekten av Internet.”1 ESV pekar 

med andra ord på att vissa områden inte enkelt 

låter sig mätas genom gängse metoder, eller att en 

mätmetod kräver sådan abstraktionsnivå att 

resultatet riskerar att bli oanvändbart. Statens 

medieråds uppdrag stipulerar bl.a. att 

myndigheten ska verka för att stärka barn och 

unga som medvetna medieanvändare. Det är 

                                                           
1
 Effektutvärdering – Att välja upplägg. 

Ekonomistyrningsverket 2006:8. 2006. 

dock inte fastställt vad som händer om ett sådant 

arbete inte utförs eller vad som kännetecknar en 

medveten medieanvändare, dvs. det finns inget 

tydligt tillstånd att mäta mot (till skillnad från t.ex. 

utbredning och spridning av smittsamma 

sjukdomar som i den tidigare exemplifieringen). 

På motsvarande sätt finns ingen vedertagen 

föreställning om förekomsten eller utbredningen 

av skadlig mediepåverkan. Vidare samspelar 

myndighetens insatser med en mängd andra 

faktorer i samhället – inte minst andra 

myndigheters insatser – varför det är vanskligt att 

isolera en insats från dessa och hävda kausalitet. 

Vad som ytterligare komplicerar 

mätmöjligheterna är att målgrupperna barn och 

unga är mycket stora och heterogena.  

Ett utfall är en förändring på det område som 

aktiviteter (prestationer) riktar sig mot. När det 

gäller ett verksamhetsområde av den typ som 

Statens medieråd arbetar inom är det som sagt 

svårt att mäta utfallet bland målgrupperna som 

helhet. När det gäller verksamhetsområdena Följa 

medieutvecklingen samt Sprida information och 

ge vägledning har myndigheten arbetat med fem 

övergripande resultatindikatorer som ett sätt att 

operationalisera de förändringar av tillstånd som 

uppdraget beskriver. Dessa mäts vartannat år. 

Nästa mätning är planerad till 2018.  

I syfte att få en uppfattning av utfallet av 

verksamheten under 2017 har myndigheten 

därför genomfört en s.k. nollmätning av 

kännedomen om myndigheten och delar av dess 

prestationer bland två viktiga målgrupper: 

bibliotekarier och pedagoger. Detta beskrivs 

närmare under avsnitt 2.1. Utifrån nollmätningen 

har myndigheten formulerat en övergripande 

målsättning att öka kännedomen om 

myndigheten och dess material. Nollmätningen 

och den uppföljande mätningen (januari 2018) 

ger en samlad bild av utfallet för större delen av 

myndighetens prestationer under 2017. I 

föreliggande årsredovisning har myndigheten 

strävat efter att tydligare visa hur utfallen kan ses 

som resultatindikatorer. 
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Resultatkedja 

Även om myndigheten under 2017 inte redovisar 

de fem övergripande resultatindikatorerna är 

aktiviteterna detta år likväl underställda den 

resultatkedja som myndigheten arbetar utifrån.  

Bilden (Figur 4) 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 dvs. att 

motverka skadlig mediepåverkan. 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 gäller vid 

offentlig filmvisning.  

Med detta avses att skyddet mot skadlig 

mediepåverkan också handlar om det skydd som 

byggs upp genom medie- och 

informationskunnighet (MIK). Med 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 bättre rustad mot skadlig 

mediepåverkan. 
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Figur 4. Resultatkedja 

 

 

 

Särskilt om fastställande av åldersgränser 

När det gäller uppdraget att fastställa 

åldersgränser för film som är avsedd att visas 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 myndighetsmässigt korrekt sätt. 

Myndigheten har vidare inget tillsynsuppdrag när 

det gäller åldersgränserna varför myndigheten 

inte följer upp eller utvärderar t.ex. efterlevnaden 

vid visningstillfället.  

  

Aktiviteter 

Följa medieutvecklingen 
samt sprida information 
och ge vägledning 

Resultat på lång sikt 

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

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

Resultat på kort sikt 

Barn och unga i Sverige ska vara 
skyddade från skadlig medie-
påverkan. 

Barn och unga i Sverige ska vara 
medvetna medieanvändare. 

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

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

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

Lagstyrning 



Statens medieråd Årsredovisning 2017 
 
 
 
 

17(61) 
 

1.6 Kvalitativa aspekter av 
verksamhetens resultat 
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2017 

avseende Statens medieråd (Ku2016/02761/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 

1 § 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 lagen 

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

offentligt. 

2 § Statens medieråd ska inom sitt verksamhetsområde 

särskilt 

1. beakta och utveckla myndighetens expertroll, 

2. tillvarata forskning och annan kunskap, 

3. tillvarata barns och ungas egna erfarenheter, 

4. verka för mediebranschernas självreglering, och 

5. följa och delta i internationellt arbete. 

3 § Myndigheten ska ha ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv i verksamheten. 

Myndigheten har operationaliserat instruktionen 

genom att dela in organisationen i tre 

verksamhetsområden: 

 Följa medieutvecklingen 

 Sprida information och ge vägledning 

 Fastställa åldersgränser för film 

Uppgiften att följa medieutvecklingen framgår av 1 §. 

För att utveckla myndighetens roll som 

expertmyndighet tillvaratas forskning och annan 

kunskap, vilken bearbetas och sprids. Detta 

arbete styrs bl.a. av intern omvärldsbevakning, 

undersökningar, samarbeten med andra 

myndigheter och av den nära relation som finns 

med forskarvärlden genom både insynsråd och 

myndighetens vetenskapliga råd. Särskilda 

regeringsuppdrag innebär ytterligare en styrning. 

Uppgiften att sprida information och ge vägledning 

framgår av instruktionens 1 §. Arbetet består till 

stor del i att utveckla informativt och pedagogiskt 

material i olika former utifrån dels de behov – 

och de trender – som identifieras i den interna 

omvärldsbevakningen, myndighetens biennala 

undersökning om medievanor och 

medieanvändning hos både barn och vuxna, dels 

med stöd i särskilda regeringsuppdrag och i nära 

samverkan med andra relevanta myndigheter och 

aktörer. 

Uppgiften att fastställa åldersgränser för film framgår 

av 1 § och beskrivs närmare i Lag (2010:1882) om 

åldersgränser för film som ska visas offentligt och 

tillhörande förordning. 

Myndigheten bedömer att genom att stärka barn 

och unga som medvetna medieanvändare – och 

att rusta dem med förmågor som krävs i dagens 

mediesamhälle – så ökar också deras möjligheter 

att skydda sig själva från skadlig mediepåverkan. 

För uppgiften att verka för att stärka barn och 

unga som medvetna medieanvändare och skydda 

dem från skadlig mediepåverkan fokuserar 

myndigheten framförallt på att ta fram kunskap 

och stärka förmågor i syfte att minska potentiellt 

negativa effekter utifrån fenomenen skadligt 

medieinnehåll och skadligt kommunikativt 

handlande. 

Särskilt om självreglering 

Under 2017 har myndigheten genomfört en 

intern analys av uppgiften att verka för 

mediebranschernas självreglering, vilken pekar 

mot potentiella aktivitetsområden för 2018. 

2.1 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. 
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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 den kunskap 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 respektive pedagoger 

– genomförde myndigheten en så kallad 

nollmätning i januari 2017. En uppföljande 

mätning genomfördes i januari 2018. Arbetet har 

bedrivits i tre steg:  

1. Nollmätning, vars resultat indikerar 

behovsområden för att öka kännedomen 

2. Aktiviteter, i syfte att öka kännedomen 

3. Uppföljande mätning, för att 

undersöka resultaten av dessa aktiviteter.  

En väsentlig del av myndighetens prestationer 

inryms i den övergripande målsättningen att öka 

kännedomen om myndigheten och dess material, 

varför dessa presenteras sammanhållet nedan. 

I flera avseenden är de utfall som presenteras i 

första hand att betrakta som indikatorer på utfall, 

dvs. ett förändrat tillstånd. T.ex. kan den som 

laddar ned en publikation antas läsa den och 

därigenom antas öka sin kunskap om det som 

publikationen handlar om. Därför kan t.ex. 

sidvisningar betraktas som utfallsindikatorer. 

På grund av att det webbpubliceringssystem som 

myndigheten nyttjar ändrade sin statistikmodul i 

början av 2017 – utan att meddela sina kunder – 

saknas statistik för nedladdningar av 

publikationer för perioden 2017-01-01–2017-07-

01. Olyckligtvis är denna period central för flera 

av de prestationer som redovisas nedan. Därför 

inskränker sig redovisningen till sidvisningar. 

 

 

RESULTAT 

Prestation 

Öka kännedomen om myndigheten och materialet MIK 

för mig respektive kampanjen No Hate Speech 

Movement. 

Steg 1: nollmätning 

Undersökningen genomfördes online, med 

kontakt per e-post. Ett slumpmässigt urval av 

bibliotekarier på folkbibliotek, skol- och 

gymnasiebibliotek kontaktades, liksom ett 

slumpmässigt urval av pedagoger verksamma i 

årskurs 4–9 samt gymnasiet. Totalt svarade 122 

bibliotekarier och 300 pedagoger på 

undersökningen. Fältperioden var 17–24 januari 

2017 och genomfördes av ett externt 

marknadsundersökningsföretag, som också 

genomförde en analys av resultaten. 

Nollmätningen gav vid handen att kännedomen 

om myndigheten generellt sett är låg (se Figur 5) 

men med en stor skillnad mellan målgrupperna: 

Bibliotekarierna hade väsentligen högre 

kännedom om myndigheten än pedagogerna.  
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Figur 5. Kännedom om myndigheten bland bibliotekarier 

och pedagoger 

 

Vid en analys av svaren framkom att ett sätt att 

öka kännedomen om myndigheten och de 

verktyg som tillhandahålls är direktkontakt med 

yrkesgrupperna parallellt med synlighet i sociala 

och redaktionella medier. Det är främst via 

kollegor, nyheter och sociala medier som 

målgrupperna hittills har kommit i kontakt med 

kampanjerna och materialet. Var fjärde 

bibliotekarie har använt myndighetens webbplats 

för information om MIK.  

Nollmätningen innefattade också en 

målgruppsanalys genom att undersöka det 

potentiella behovet hos målgrupperna, dvs. hur 

stor andel som arbetar med barns och ungas 

medieanvändning och frågor om näthat, och i 

vilken utsträckning de gör detta (se Figur 6). En 

klar majoritet av målgrupperna konstaterades 

arbeta med frågorna och bedöms därför ha ett 

behov av material på området. Sammantaget 

pekade nollmätningen och målgruppsanalysen 

mot en strategi under 2017 med aktiviteter som 

ska bidra till ökad kännedom om såväl 

myndigheten som de verktyg som tillhandahålls. 

Dessa redovisas nedan i steg 2. 
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Figur 6. Målgruppsanalys 

Steg 2: aktiviteter i syfte att öka 

kännedomen 

De prestationer som bedömdes vara mest 

prioriterade för att nå målet med ökad kännedom 

presenteras i det följande. Prestationerna har 

givetvis även haft andra syften och målsättningar 

än generellt ökad kännedom. Även dessa syften 

och mål redovisas i förkommande fall. 

 

Prestation 

Webbplatsen Statensmedierad.se 

Webbplatsen Statensmedierad.se är myndighetens 

prioriterade kanal för att sprida information och 

kunskap inom såväl dess verksamhetsområden 

som om myndigheten i sig. Den bedömdes därför 

vara ett av de viktigaste verktygen för att följa 

upp och nå målsättningen med ökad kännedom.  

Utfall 

En relevant indikator för att bedöma om 

webbplatsen Statensmedierad.se har bidragit till den 

övergripande målsättningen är en jämförelse av 

antalet sidvisningar på webbplatsen under åren 

2015–2017. 

 

 

Tabell 2.1.1 Sidvisningar Statensmedierad.se 

År 2017 2016 2015 

Antal 
sidvisningar 

761 751 581 207 580 386 

Källa: Google analytics 

Tabellen visar en markant ökning med 31 % av 

antalet sidvisningar mellan 2016 och 2017.  

 

Prestation 

Ökat antal följare på Facebook respektive Twitter. 

Att öka antalet följare och deras engagemang i 

myndighetens sociala mediekanaler (Facebook 

samt Twitter) har varit en ambition under 2017, 

framförallt i förhållande till målet med ökad 

kännedom, men också för att uppnå ökad 

kostnadseffektivitet i annonseringsaktiviteter. 

Utfall 

En sammanställning av antalet följare på 

Facebook mellan 2016 och 2017 visar en 

betydande ökning med 62 %. 

Tabell 2.1.2 Följare på Facebook 

År 2017 2016 

Antal följare 5 463 3 332 

Källa: Facebook 

På Twitter har antalet följare ökat med 6,5 % 

mellan 2016 och 2017. 
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En ambition under 2017 har varit att använda 

sociala medier för att öka trafiken till 

Statensmedierad.se. 2016 kom 4,9 % av 

webbplatsens besökare från sociala medier. 2017 

har andelen ökat till 8,8 %. 

Under året har Statens medieråd ändrat tidigare 

strategi, att använda kanaler för massannonsering, 

till förmån för mer målgruppsriktade och 

kostnadseffektiva insatser på Facebook och 

Twitter. Detta har resulterat i att 

annonskostnaderna har minskat med 2/3-delar 

mellan 2016 och 2017. De minskade kostnaderna 

för annonsering 2017 sett i relation till ökningen 

av antalet följare i sociala mediekanaler – och 

även det ökade antalet sidvisningar på 

webbplatsen Statensmedierad.se – indikerar att en 

avsevärt förbättrad kostnadseffektivitet har 

uppnåtts. 

Tabell 2.1.3 Annonseringskostnader (anslag, bidrag) 

registrerade på 5531-5538, tkr 

År 2017 2016 2015 

Kostnader 118 353 266 

Källa: Agresso 

 

Prestation 

Uppdrag att under 2016 stärka arbetet med medie- och 

informationskunnighet genom att utveckla, översätta och 

sprida utbildningsmaterialet MIK för mig, respektive delar 

av det material som ingår i kampanjen No Hate Speech 

Movement. (Ku2016/01505/DISK, 

Ku2016/01622/delvis). 

Detta är ett regeringsuppdrag (se även 3.3.2 

Avslutade regeringsuppdrag) som sträckte sig 

fram till den 28 februari 2017 då det också 

slutrapporterades.  

I korthet syftade uppdraget till att utveckla, 

översätta och sprida materialet MIK för mig. En 

förutsättning för att uppnå syftet bedömdes vara 

en förbättrad applikation. Denna publicerades i 

februari 2017 och en lanseringskampanj 

genomfördes i samband med publiceringen. 

Utfall 

En jämförelse mellan 2015 till 2017 av 

användningen av MIK för mig visar att antalet 

sidvisningar för tjänsten ökat betydligt. 

Tabell 2.1.4 Sidvisningar MIK för mig 

MIK för mig 2017 2016 2015 

Sidvisningar, 
startsida 

44 847 21 587 27 540 

Källa: Google Analytics 

Tabellen visar en ökning med över 100 % av 

antal sidvisningar för startsidan MIK för mig 

mellan 2016 och 2017.  

Delar av materialet har också översatts till 

engelska och arabiska.  

Den lanseringskampanj av MIK för mig som i 

omedelbar anslutning till publiceringen 

genomfördes på Facebook och Twitter omfattade 

två inlägg på Facebook (varav det ena innehöll en 

film) samt ett inlägg på Twitter. Det resulterade i 

följande respons: 

Tabell 2.1.5 Lansering MIK för mig 

 Facebook/Twitter 

Räckvidd 138 240 visningar 

Unika tittare (film) 25 870 

Gillamarkeringar 1 441 

Antal kommentarer 74 

Delningar/retweets 473 

Källa: Bilaga 3, MIK för mig resultatrapport 

Begreppet visningar är inte helt oproblematiskt 

för att bedöma om en kampanj varit framgångsrik 

eller inte. En visning innebär inte med automatik 

att användaren faktiskt uppmärksammat inlägget, 

det visar endast att inlägget funnits i användarens 

flöde. Men för att stödja bedömningen av 

huruvida kampanjen varit framgångsrik kan 

siffrorna ställas i relation till det ökade antalet 

sidvisningar på Statensmedierad.se under 

kampanjtiden (februari 2017). Dagsgenomsnittet 

2017 ökade med mer än 400 % jämfört med 

samma period 2016. Lanseringen resulterade 

dessutom i 64 artiklar i medier.  

För att bedöma kostnadseffektiviteten i 

kampanjen kan följande modell användas: Antal 
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visningar/kostnad, vilket resulterar i att varje 

visning hade en kostnad på 138 240/1 100 = 

0,008 kr. 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

I syfte att få en indikation på kvaliteten i 

materialet MIK för mig genomfördes två 

fokusgruppsundersökningar i två klasser från 

olika skolor i Stockholmsområdet. Klasserna fick 

prova verktyget, reflektera över innehållet samt 

svara på en enkät. Ett genomsnitt av resultaten 

från de båda enkäterna visar att: 

 89 % tyckte att materialet var intressant 

och lärorikt/”helt OK”.  

 74 % uppgav att de lärt sig något nytt. 

 89 % tyckte att övningarna var 

intressanta att arbeta med. 

 

Prestation 

Kampanjerna No Hate Speech Movement 2016 och No 

Hate Speech Movement 2017. 

I inledningen av 2017 avslutades uppdraget ”Att 

utveckla och förlänga kampanjen No Hate Speech 

Movement” (Ku2015/01869/D). I mars fick 

Statens medieråd ett förnyat uppdrag om fyra år 

för samma kampanj (Ku2017/00785/DISK).  

I det följande redovisas inledningsvis prestationer 

som publicerades i december 2016 inom det förra 

uppdraget men som lanserades först från januari 

2017 och därför fått sitt huvudsakliga utfall under 

2017. Detta bedöms relevant att redovisa i 

förhållande till målet om ökad kännedom. 

Därefter redovisas prestationer genomförda inom 

det senare uppdraget. 

Det nya medielandskapet är i många avseenden 

ett landskap dominerat av bilder, som bär på 

budskap. Statens medieråd har uppmärksammat 

ett behov bland framför allt pedagoger och 

bibliotekarier av material som kan utveckla barns 

och ungas möjligheter att analysera och avkoda 

bilder och deras budskap. Två av prestationerna 

beskrivs i det följande. 

1. Propaganda och bilders makt (No Hate Speech 

Movement 2016) 

Materialet Propaganda och bilders makt ska ge ökad 

förståelse hos barn och unga om hur 

propagandabilder och -filmer byggs upp, i syfte 

att öka motståndskraften mot antidemokratiska 

budskap. Materialet består av totalt fem 

publikationer i form av lärarhandledningar, 

övningar samt elevmaterial.  

Utfall 

Utfallet för materialet Propaganda och bilders makt 

fördelas på materialets samlingssida på 

myndighetens webbplats samt en redovisning av 

det totala antalet sidvisningar 2017 för respektive 

publikations egna sidor i webbstrukturen. 

Tabell 2.1.6 Propaganda och bilders makt 

 Sidvisningar 

Sidvisningar materialets 
samlingssida 

22 955 

Totalt antal sidvisningar för 
materialets delar 

20 636 

Källa: Google Analytics 

Tabellen indikerar att en stor andel av de som 

kommit till samlingssidan för materialet också 

gått vidare till sidorna för respektive publikation 

för att ladda ner dessa. 

Materialet har även funnits tillgängligt på den 

externa plattformen Lektion.se där antalet 

sidvisningar var 3 647 under året. 

En indikator på mottagandet av materialet 

Propaganda och bilders makt är den uppmärksamhet 

det rönte på Facebook i det första inlägg som 

gjordes i direkt anslutning till publiceringen. 

Tabell 2.1.7 Propaganda och bilders makt, Facebook 

 Facebook 

Räckvidd 150 219 visningar 

Gillamarkeringar 825 

Antal kommentarer - 

Delningar 379 

Källa: bilaga 3, MIK för mig resultatrapport 

Kostnaden för den inledande annonseringen var 

500 kronor, dvs. en kontaktkostnad om 0,003 

kronor per visning. 
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En ytterligare indikator på genomslaget är en 

sökning i myndighetens medieanalysverktyg 

under det första kvartalet 2017 avseende antal 

artiklar och inslag i radio/TV som producerats 

om materialet. Sökningen resulterar i 147 artiklar 

och inslag.  

2. Könsnormer i bildspråket (No Hate Speech Movement 

2017) 

Materialet Könsnormer i bildspråket har genomförts i 

fortsättningsuppdraget av No Hate Speech 

Movement och har syftat till att ge elever 

grundläggande kunskaper om hur normer kring 

kön skapas i bild, samt att ge eleverna verktyg för 

att kritiskt granska bilder. Materialet syftar även 

att generellt höja kunskapen om sexism, rasism, 

homofobi, bifobi, transfobi och funkofobi på 

internet. Materialet består av övningar och 

lärarhandledningar.  

Utfall 

Då materialet publicerades i december 2017 är 

utfallet för Könsnormer i bildspråket ännu blygsamt.  

Tabell 2.1.8 Könsnormer i bildspråket 

 Sidvisningar 

Sidvisningar nyhet om materialet 
2017-12-11 

6 985 

Totalt antal sidvisningar för 
materialets delar 

3 749 

Källa: Google Analytics 

Materialet har även uppmärksammats i fyra 

artiklar i medier. 

Liksom för Propaganda och bilders makt är en 

indikator på mottagandet av materialet den 

uppmärksamhet det rönte på Facebook i det 

första inlägg som gjordes i direkt anslutning till 

publiceringen. 

 

 

 

 

 

Tabell 2.1.9 Könsnormer i bildspråket, Facebook 

 Facebook 

Räckvidd 27 099 visningar 

Gillamarkeringar 277 

Antal kommentarer - 

Delningar 90 

Källa: Facebook  

Kostnaden för den inledande annonseringen var 

400 kronor, dvs. en kontaktkostnad på 0,015 

kronor per visning. 

Statens medieråd avser att vidare följa upp 

användningen i årsredovisning för 2018. 

 

Prestation 

Ordet är fritt (No Hate Speech Movement 2017). 

Ordet är fritt är en seriebok i storpocketformat 

som tagits fram i samarbete med ett bokförlag i 

syfte att arbeta förebyggande mot sexism och 

hatyttringar. Syftet är även att stärka barns och 

ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet och 

respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

Till publikationen finns en lärarhandledning som 

togs fram i slutet av året och som kommer 

lanseras under 2018. Boken har publicerats på 

myndighetens webbplats för kostnadsfri 

nedladdning.  

Ordet är fritt lanserades under hösten 2017 genom 

animerade kortfilmer publicerade i sociala medier 

samt pressutskick och analoga utskick.  

Utfall 

Det mediala genomslaget för Ordet är fritt var 

förhållandevis starkt och genererade 62 artiklar. 

När det gäller sidvisningar på Statensmedierad.se var 

dock utfallet tämligen lågt.  

Tabell 2.1.10 Ordet är fritt 

Sidvisningar 2017 

 7 271 

Källa: Google Analytics 

Materialet lanserades vid tre tillfällen på 

Facebook i samband med skolornas terminsstart 

vilket förefaller varit en framgångsrik taktik.  
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Tabell 2.1.11 Ordet är fritt, Facebook 

 Facebook 

Räckvidd 236 602 visningar 

Gillamarkeringar 1 501 

Antal kommentarer - 

Delningar 168 

Källa: Facebook 

Kostnaden för inläggen var 6 000 kronor, med en 

kontaktkostnad på 0,025 kronor per visning. 

Boken har också distribuerats analogt i cirka 200 

exemplar i ett riktat utskick till medlemmar i 

Datorn i utbildningen (DiU), Föreningen film 

och mediepedagogik (FOMP) samt till 26 

mediecentraler. 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

De 62 dagspressartiklarna – som också 

innefattade regelrätta recensioner – var till 

övervägande del direkt positiva eller mestadels 

positiva till publikationen (63 %). 37 % hade en 

neutral ton, medan ingen artikel var direkt 

negativ. 

Nedan redovisas utdrag ur två 

artiklar/recensioner: 

”Ett slags best of med serier om näthat från flera olika 

svenska serietecknare. En typisk bok som passar att dela 

ut i svenska klassrum kan tänkas. Mest stannar nog 

ändå Elin Lucassis serie ”Vi har match varenda jävla 

dag” om huliganer […] Frida Malmgrens ”I huvudet på 

ett nättroll” är också en favorit – infotainment i sitt esse 

som sammanfattar hela boken klockrent.” 

”Det är inte säkert att de som borde ta åt sig av 

budskapet i boken förstår humorn, men alla som står 

bakom de fyra budorden för nätet (var kritisk, ljug inte, 

såra ingen, anmäl det som inte känns okej) fattar. 

Dessutom är inte allt roligt. I ”Ordet är fritt” finns gott 

om bra fakta och Ola Larsmos text om hur språkbruk 

faktiskt kan bana väg för massmord borde alla läsa. Det 

här ämnet är så viktigt och så aktuellt varje dag, att vi 

alla borde engagera oss i det. Bäst av allt: boken finns att 

ladda ner via Statens medieråd och den kommer att 

användas i skolundervisning, inom ramen för medierådets 

kampanj ”No hate speech movement”. 

Myndigheten bedömer sammantaget att detta är 

tydliga indikationer på att materialet håller hög 

kvalitet. 

 

Prestation 

Ungar & medier 2017.  

Under våren publicerades och lanserades tre 

rapporter med data från myndighetens biennala 

statistiska undersökning: Ungar & medier 2017, 

Småungar & medier 2017 samt Föräldrar & medier 

2017. En fjärde rapport Ungar & medier: demografi 

publicerades i slutet av året.  

Utfall 

Myndigheten anser att utfallet av Ungar & medier 

bäst bedöms utifrån det mediegenomslag som 

lanseringen resulterat. Rapporten har omnämnts i 

211 artiklar under 2017.  

I tillägg till detta har också SVT valt att sända 

(SVT Forum) de två seminarier som 

genomfördes i samband med lanseringen av 

rapporterna. 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

Datainsamlingen till Ungar & medier genomförs av 

Statistiska centralbyrån genom postala enkäter 

med möjlighet att även svara på webben. Postala 

enkäter och internetenkäter brukar ge en något 

lägre svarsfrekvens än andra metoder, men ger i 

vissa avseenden en högre svarskvalitet än t.ex. 

telefonintervjuer eller face-to-face-intervjuer. SCB:s 

urvalsmetod, ett obundet slumpmässigt urval, 

anses generellt vara det bästa sättet att skapa ett 

representativt urval ur en population. Det hade 

gått att få högre svarsfrekvenser genom att 

använda s.k. webbpaneler, men sådana är 

behäftade med flera andra metodologiska 

svagheter. Omfattande metaundersökningar har 

visat att så länge studierna i övrigt är väl 

designade så har svarsfrekvensen, åtminstone i 

spannet 30 %–60 % inte någon större betydelse 

för resultatet. Ungar & medier 2017 hade en 

svarsfrekvens på 39 % och ligger således gott och 

väl inom ramen för en godkänd nivå. SCB:s 
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kalibreringsvikter kompenserar väl för de små 

skevheter som ändå finns som följd av bortfallet. 

Undersökningen gick ut till totalt 13 000 

individer, varav 5 000 barn mellan 9 till 18 år 

samt 8 000 vårdnadshavare till barn mellan 0 till 

18 år. Detta är 1 000 fler barn i åldersintervallet 

13–18 år än i närmast föregående undersökning. 

Syftet med att öka antalet respondenter är att 

möjliggöra noggrannare kontroller för 

demografiska bakgrundsvariabler, något som 

tidigare inte varit möjligt. Ökningen av antalet 

respondenter har inneburit en kvalitetshöjning 

jämfört med tidigare datainsamlingar, då det 

möjliggjort mer avancerade statistiska analyser. 

 

Prestation 

Algoritmer – så påverkar de din vardag. 

I syfte att sprida kunskap bland allmänheten om 

hur algoritmer i allt större utsträckning styr vilken 

information vi alla möter i sociala medier, i 

sökmotorer, i annonser på webbplatser etc. gav 

myndigheten i samarbete med Internetstiftelsen i 

Sverige (IIS) och Viralgranskaren ut rapporten 

Algoritmer – så påverkar de din vardag, författad av 

två forskare från Institutionen för 

kulturvetenskaper vid Lunds universitet. 

Utfall 

Rapporten publicerades av IIS och har där 

laddats ned 5 474 gånger under 2017.  

Rapporten har förekommit i 13 artiklar i medier. 

Rapporten har också resulterat i fyra lektioner i 

MIK för mig som publicerades i december 2017. 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

Rapporten är skriven av två ledande forskare 

inom området. Rapporten granskades av 

företrädare för Statens medieråd, IIS samt 

Viralgranskaren innan publicering. Det är den 

första svenska rapporten som redogör för 

algoritmernas betydelse i det digitaliserade 

samhället med ett populärvetenskapligt tilltal. 

 

Prestation 

Marknadsmässig kurragömmalek – barn, unga och dold 

reklam. 

Myndigheten publicerade den 25 september 2017 

antologin Marknadsmässig kurragömmalek – barn, 

unga och dold reklam tillsammans med Nordicom. I 

antologin delar forskare, marknadsaktörer och 

tillsynsmyndigheter med sig av sina perspektiv på 

fenomenet dold reklam. Syftet var att 

uppmärksamma snabbt växande – och nya 

former av – digitala marknadsföringsstrategier 

riktade mot barn och unga, som ofta är bristfälligt 

annonsmärkta och därmed rör sig i en juridisk 

gråzon.  

Utfall 

Antologin låg till grund för en tv-sänd 

paneldiskussion (SVT Forum, SVT Play) vid 

Mediedagarna i Göteborg den 27 september inför 

cirka 150 åhörare.  

Rapporten har förekommit i 10 artiklar i medier. 

Rapporten har också resulterat i fyra lektioner på 

temat dold reklam i MIK för mig som publicerades 

i december 2017. 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

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 svenska forskare inom 

området, tillsynsorganisationer samt företrädare 

från reklam- och mediebranschen vilket borgar 

för ett brett och initierat perspektiv på 

fenomenet. Antologin är också den första 

svenska rapporten inom området. 
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Steg 3: uppföljande mätning 

I januari 2018 genomfördes en uppföljande 

mätning av kännedomen om myndigheten och 

delar av dess material. Den uppföljande 

mätningen använde samma metod och 

målgrupper som nollmätningen. 

Figur 7. Kännedom om myndigheten bland bibliotekarier 

och pedagoger, uppföljande mätning 

 

 

Kännedomen om myndigheten ökar  

Den uppföljande mätningen visar att 

kännedomen om Statens medieråd har ökat från 

75 % i januari 2017 till 83 % i januari 2018. 

Ökningen syns framför allt bland pedagoger i 

årskurs 4–6, där andelen som inte alls känner till 

Statens medieråd halverats. Av figur 7 ovan 

framgår att det inte bara är namnkännedomen 

som ökat, utan även steget över detta – nivån 

”känner något till”, från 43 % till 51 %. 

Fortfarande är dock den totala kännedomen 

betydligt högre bland bibliotekarier (94 %) än 

bland pedagoger (79 %).  

 

 

Ökad kännedom även om MIK för mig 

Kännedomen om MIK för mig har totalt sett ökat 

från 37 % till 42 %. Bland gymnasiepedagoger var 

ökningen större: andelen som känner till något, 

eller mer än så, har ökat från 6 % till 18 %. 

Webbplatsen Statensmedierad.se har blivit en 

starkare kontaktyta, där antalet som känner till 

MIK för mig har ökat från 25 % till 36 %. Totalt 

sett har drygt en femtedel av respondenterna 

kommit i kontakt med det digitala 

utbildningsverktyget MIK för mig, men bland 

bibliotekarier är andelen väsentligen högre (34 %) 

jämfört med pedagoger (10 %). 

Ingen kännedomsökning för No Hate Speech 

Movement 

För No Hate Speech Movement syns ingen statistiskt 

säkerställd skillnad i kännedom för någon av 

målgrupperna. Trots att en ökande andel 

pedagoger, drygt 60 %, avser arbeta med näthat 

månatligen eller terminsvis, är det lika stor andel 

som inte alls känner till kampanjen No Hate Speech 

Movement.  

Kvalitativa aspekter på resultatet 

Statens medieråd bedömer att myndigheten till 

viss del uppnått målsättningen att öka 

kännedomen om myndigheten och delar av dess 

material under 2017. De strategier som valts har 

visat sig vara framkomliga arbetssätt. Däremot 

finns det skäl att fortsätta – och intensifiera – 

ansträngningarna ytterligare, då delar av de 

centrala målgrupperna fortfarande inte känner till 

myndigheten eller delar av dess material.  

I den uppföljande mätningen inkluderades frågor 

om huruvida man skulle rekommendera 

myndighetens material till kollegor, nätverk eller 

vänner. Av de som känner till Statens medieråd, 

MIK för mig och No Hate Speech Movement mycket 

bra skulle en stor majoritet också ge en 

rekommendation. Detta tyder på att materialet, 

när kännedomen om det väl är hög, upplevs hålla 

god kvalitet. 
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Myndigheten har inte lyckats lika väl avseende 

samtliga mätfaktorer, exempelvis kännedomen 

om kampanjen No Hate Speech Movement. Men som 

redovisats ovan har de produkter som tagits fram 

inom kampanjen rönt viss uppmärksamhet. 

Utifrån det är kampanjnamnet No Hate Speech 

Movements förankring hos målgrupperna möjligen 

sekundär. Det kan till och med vara så att 

myndigheten framöver bör undvika att använda 

namnet i sin kommunikation, vilket en 

sökordsanalys i Googles Search Consol talar för. 

Få användare söker på begreppet ”No Hate”, 

betydligt fler på ”näthat”. 

Det kan slutligen finnas anledning att 

problematisera något kring kännedomsmålet. 

Kännedomen om en aktör som Statens medieråd 

kan påverkas av många faktorer, inte bara de som 

myndigheten själv styr över. Exempelvis kan 

omfattande negativ publicitet ge påtagliga – men 

förstås inte eftersträvansvärda – effekter. Det 

negativa genomslaget består i detta fall av två 

artiklar samt vad man kan kalla en 

”mediehändelse”. Det sistnämnda inträffade i 

nära anslutning till den uppföljande mätningen, 

vilket skulle kunnat innebära en påverkan på 

kännedomsnivån. 

Vid analysen ovan, av utvecklingen för de olika 

kanaler som myndigheten arbetar i samt enskilda 

produkter, syns dock en stabil ökning över hela året 

(se figur 8 nedan) av användare på webben, 

följare och engagemang på sociala medier m.fl. 

Detta stödjer antagandet att ökningen inte är en 

effekt av den ”negativa” uppmärksamheten, utan 

i hög grad relaterar till de insatser som 

myndigheten löpande utfört under året.  

 

 

Figur 8. Användarstatistik Statensmedierad.se 
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2.2 Fastställa åldersgränser för 
film 
Som framgår av Lag (2010:1882) om åldersgränser 

för film som ska visas offentligt, ska framställningar 

som offentligt visas 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. Se vidare 1.5 Ett resultatbaserat 

förhållningssätt. 

1 mars 2017 trädde flera förändringar av Lag 

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

offentligt i kraft. Bland annat avskaffades avgiften 

för fastställande av åldersgräns vilket inneburit att 

volymerna som lämnas in för granskning har ökat 

under året. Den nya lagstiftningen har medfört en 

påtaglig ökning av arbetsbelastningen för 

myndigheten, både utifrån rollen som expert- och 

remissinstans inför lagändringen, samt av 

lagändringens konsekvenser i form av ökade 

filmvolymer. En mer utförlig beskrivning av detta 

återges nedan.  

Under hösten 2017 anordnade myndigheten även 

en internationell filmgranskningskonferens i 

Filmhuset i Stockholm. 

Ny lagstiftning 1 mars 2017 

De ändringar i lagstiftningen för film som ska 

visas offentligt som började gälla 1 mars 2017 har 

föregåtts av flera utredningar.  

2016 lade regeringen fram propositionen En 

avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel 

(Prop. 2016/17:35) där regeringen föreslog de 

lagändringar som trädde i kraft den 1 mars 2017: 

 

1. Avgiften för fastställande av åldersgränser 

för film ska avskaffas.  

Filmgranskningen blir helt avgiftsfri. Som skäl 

anges att det under en lång tid rått stor enighet 

om att ett tillståndskortsbaserat avgiftssystem i 

och med digitaliseringen av biograffilmen har 

spelat ut sin roll, men att det trots detta inte gått 

att finna ett för alla parter tillfredställande 

alternativ. Filmgranskningen skulle därför istället 

bekostas via statsbudgeten. 

Ett annat skäl som lyfts fram är ambitionen att 

tillgängliggöra film för barn i större utsträckning. 

Under det tidigare avgiftssystemet avstod vissa 

filmdistributörer av ekonomiska skäl från att 

lämna in film för fastställande av åldersgräns, 

med följden att de automatiskt fick åldersgränsen 

från 15 år. Detta trots att många av filmerna 

skulle erhållit en lägre åldersgräns om de hade 

granskats av Statens medieråd. 

2. Kravet på tillståndskort tas bort . 

Därmed upphör också hela den administration 

som varit kopplad till dessa, både inom 

myndigheten och bland dem som visar film 

offentligt. 

3. Ledsagarregeln utvidgas till att även gälla 

åldersgränsen från 15 år . 

Sedan tidigare har det varit möjligt för barn under 

7 år att se film med 7-årsgräns, och barn mellan 7 

och 10 år att se film med 11-årsgräns, i sällskap 

med en vuxen. I enlighet med vad Statens 

medieråd förordade när frågan utreddes – 

utvidgas nu detta till att även gälla åldersgränsen 

från 15 år. Två huvudsakliga skäl anges till detta. 

För det första: trots att granskningsavgiften 

avskaffas med ambitionen att fler filmer ska 

lämnas in till myndigheten för granskning, kan 

man anta att det fortfarande kommer att finnas 

film som inte lämnas in men som skulle ha fått en 

lägre åldersgräns än från 15 år om de hade 

åldersgränsprövats. En utvidgning av 

ledsagarregeln medför att sådana filmer i större 

utsträckning tillgängliggörs för barn. För det 
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andra: den förändrade medieanvändningen har 

inneburit att barn endast ser en liten andel av den 

film som konsumeras på bio. Övrig film ses via 

andra visningsfönster och då är det 

vårdnadshavaren som har ansvar för att skydda 

barnet från skadlig mediepåverkan. Det är rimligt 

att vårdnadshavaren även får möjlighet att ta 

motsvarande ansvar för vilka filmer som barn 

mellan 11 och 14 år kan se på bio. 

Regelförenklingar 

Staten har ett ansvar för – och en strävan efter – 

att nya regleringar inte i onödan försvårar 

näringsverksamhet i landet. Staten ska också 

sträva efter att förenkla existerande regler i den 

mån det är möjligt, bl.a. i syfte att främja 

näringsverksamhet.  

I propositionen En avgiftsfri filmgranskning och 

utvidgad ledsagarregel (Prop. 2016/17:35) finns en 

konsekvensanalys gällande avskaffandet av 

granskningsavgifterna och tillståndskorten samt 

utvidgningen av ledsagarregeln. Det finns skäl att 

här återge de delar som avser konsekvenser för 

distributörer av film:  

”Förslaget att avskaffa tillståndskorten kommer att 

medföra en förenklad hantering och minskad 

administration för de distributörer som lämnar in film för 

åldersklassificering. Att det administrativt krångliga 

systemet med tillståndskort tas bort bedöms underlätta för 

filmer att spridas och ge ett större genomslag för de 

gynnsamma effekter som digitaliseringen av film inneburit. 

Ett avskaffande av avgifterna för filmgranskning medför 

minskade kostnader för samtliga distributörer av 

biograffilm. Avskaffandet bedöms vidare leda till att fler 

s.k. smala filmer som distribueras av små 

filmdistributörer kommer att lämnas in för granskning. 

Förslagen bedöms därför gynna såväl stora som små 

filmdistributörer. […] 

En utvidgning av ledsagarregeln bedöms leda till färre 

överklagade beslut från filmdistributörerna vilket torde 

innebära minskad administration och lägre kostnader för 

dem. Ett lagakraftvunnet beslut om åldergräns kan vid ett 

överklagande komma långt efter det att en film haft 

premiär, vilket riskerar medföra att distributörerna 

förlorar potentiella biobesökare. En utvidgad ledsagarregel 

kan också antas leda till ett ökat antal biobesökare och 

därmed ökade intäkter för filmdistributörer.” 

Myndigheten kan konstatera att regeringens 

konsekvensanalys fallit väl ut. Vad gäller 

filmvolymer så ökade antalet långfilmer 2017 med 

29 % jämfört med det genomsnittliga antalet 

innan lagändringen. Samma jämförelse, men 

endast för månaderna mars–dec 2017 (alltså den 

period som den nya lagen varit i kraft), ger en 

ökning på nära 35 %. Ökningen är alltså större än 

de 25 % som myndigheten tidigare förutspått 

baserat på information från branschen. 

Filmdistributörerna har också meddelat att antalet 

inlämnade filmer fortsatt förväntas vara på 

samma nivå som de varit sedan den 1 mars 2017. 

Regeringen bedömde också att avskaffandet av 

granskningsavgifterna skulle leda till att fler s.k. 

smala filmer lämnas in för granskning. En stor 

del av ökningen består av just sådana filmer. En 

granskning av de fem distributörer som lämnar in 

flest filmer av sådan karaktär visar att dessa 

distributörer lämnade in mer än dubbelt så många 

filmer till granskning 2017 jämfört med 2016. 

Vad gäller antalet överklaganden så har det under 

2017 varit endast ett (1) överklagande. Detta är 

det lägsta antalet sedan myndighetens tillkomst. 

Minskningen är därmed i linje med regeringens 

konsekvensanalys. Filmdistributörerna har i 

samtal bekräftat hypotesen att årets minskning 

också hänger samma med den utvidgade 

ledsagarregeln. Man ser helt enkelt mindre 

anledning till att överklaga ett beslut om 15-

årsgräns (vilket varit den åldersgräns som absolut 

flest överklaganden tidigare gällt) när filmen ändå 

kan ses av ett barn från 11 år i sällskap av en 

vuxen. Samtal med distributörerna bekräftar även 

att tillståndskortens avskaffande inneburit en 

förenkling av administrationen.  
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RESULTAT 

Prestation 

Beslutade filmgranskningsärenden.  

 

Tabell 2.2.1. Beslutade filmgranskningsärenden, antal 

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

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

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

Summa 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 olika typer av utfall 

när det gäller filmgranskningsärenden:  

 

1. antal beslut fördelat på åldersgräns 

2. antal beslut om högre respektive lägre 

åldersgräns än den ansökta 

3. antal överklagningsärenden  

4. bedömning av myndighetens effektivitet, 

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

Figur 9. Åldersgränser långfilm, antal. Källa: Statens medieråds filmdatabas 

Figur 10. Åldersgränser kortfilm, antal. Källa: Statens medieråds filmdatabas 

Figur 11. 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 denne samtidigt 

om någon av åldersgränserna barntillåten, från 

7 år eller från 11 år. När sedan beslut om 

åldersgräns fastställs så kan beslut om högre eller 

lägre åldersgräns än den ansökta fattas, alternativt 

den ansökta åldersgränsen fastställas. Detta 

framgår i tabell 2.2.2. 

 

Tabell 2.2.2. Beslut om högre respektive lägre åldersgräns än den ansökta, antal 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal beslut 883 759 741 723 637 

Beslut om högre åldersgräns 294 199 201 241 231* 

Beslut om lägre åldersgräns 161 164 169 104 138 

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

Utfall 3: antal överklagningsärenden 

Tabell 2.2.3. Överklagningsärenden 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Överklagningsbara beslut 294 199 201 241 231* 

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

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

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

 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

Ett mått på kvalitet är att få av myndighetens 

beslut ändras i rättsvårdande instans. När det 

gäller beslut om åldersgräns på framställning i 

film har 1 av 294 överklagningsbara beslut (dvs. 

ärenden där myndigheten har fastställt en högre 

åldersgräns än den ansökta) överklagats under 

2017 (2016: 5 av 199). Överklagningsärendet 

gällde åldersgränsen 15 år och avslogs i 

förvaltningsrätten. Det innebär att 100 % av 

myndighetens överklagningsbara beslut inte har 

ändrats (2016: 99 %). Myndigheten bedömer att 

detta tyder på att verksamhetens rättstillämpning 

är effektiv och håller hög kvalitet. Det bör dock 

påpekas att den nya lagstiftning som började gälla 

1 mars 2017 kan antas ha lett till färre 

överklaganden (se kapitlets inledande text). 

 

 

 

Utfall 4: bedömning av myndighetens 

effektivitet, flexibilitet och servicenivå 

En enkät av typen NKI (Nöjd Kund Index) 

skickades under hösten 2017 ut till de elva 

volymmässigt största distributörerna av 

biograffilm i Sverige. Enkäten skickas ut årligen 

för att få svar på frågor om handläggning, 

effektivitet och kvalitet vad gäller myndighetens 

arbete med fastställande av åldersgränser. 

Frågeformuläret besvarades av samtliga elva 

adresserade filmdistributörer. Nedan presenteras 

svar på några av frågorna i enkäten:  

  



Statens medieråd Årsredovisning 2017 
 
 
 
 

34(61) 
 

Tabell 2.2.4 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 2.2.5 Andel som svarat ja på frågan ”Är våra beslut 

begripliga?” 

2017 2016 2015* 2014 2013 

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

Tabell 2.2.6 Andel som svarat ja på frågan ”Är våra 

beslutsmotiveringar tydliga?” 

2017 2016 2015* 2014 2013 

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

Sammantaget var distributörerna under 2017, 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 91 % att 

besluten var begripliga och 100 % att 

beslutsmotiveringarna var tydliga.  

En nyhet i årets enkät var en fråga om de 

lagändringar som genomförts under året (med 

ökade filmvolymer som följd) inneburit några 

förändringar i distributörernas kontakt med 

myndigheten. Bland de svar som lämnats nämns:  

 att man slipper administration med 

tillståndskort och fakturor  

 att man lämnar in fler filmer än förr  

 att det går lättare att ansöka  

 men, att handläggningstiden ökat något. 

Kvalitativa aspekter på resultatet 

Myndigheten bedömer att den mycket höga 

andelen positiva svar från filmdistributörerna 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 volymökningen av 

långfilmer 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 distributörer som 

volymmässigt är de största. 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. 

 

Prestation 

Internationell filmgranskningskonferens. 

Den 19–20 oktober anordnade Statens medieråd 

en internationell filmgranskningskonferens i 

Filmhuset i Stockholm. Internationella 

konferenser av detta slag anordnas årligen med 

ett roterande värdskap bland de deltagande 

länderna. Temat för årets konferens var 

klassificering av sexuellt innehåll och 

tonårstematik.  

Utfall 

Vid konferensen deltog 53 deltagare från 26 

organisationer i 20 länder. Inför konferensen 

skickades en enkät ut till konferensdeltagarna. 

Enkäten behandlande klassificering av sexuellt 

innehåll. Vid konferensen presenterades resultatet 

av enkäten i en jämförande analys. Utöver detta 

gavs ytterligare sju presentationer av 

konferensensdeltagare med anknytning till 

konferensens teman. 

2017 2016 2015* 2014 2013 

100 % 100 % - 93 % 82 % 
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Efter konferensen skickades en utvärdering i 

enkätform ut till deltagarna. Enkäten hade en 

svarfrekvens på 49 %. På frågan om vad som var 

det övergripande intrycket av konferensen 

svarade 100 % av respondenterna antingen ”bra” 

eller ”utmärkt”. På frågan om konferensen, 

baserat på den information som getts på förhand, 

motsvarat ens förväntningar, svarade två 

tredjedelar att den till stor utsträckning gjort det.  

Kvalitativa aspekter på resultatet 

Syftet med de internationella konferenserna är 

bl.a. att inhämta och sprida relevant kunskap 

inom området, samt att utveckla och stärka 

internationella samarbeten inom frågor som rör 

filmgranskning. Myndigheten anser att den stora 

uppslutningen, den geografiska spridningen bland 

deltagarna samt den positiva responsen i 

utvärderingen av konferensen, indikerar att 

konferensen uppfyllt detta syfte. 
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Intäkter och kostnader 

Tabell 2.2.7 .Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej 

disponeras, tkr 

    

Verksamhet 

Inkomsttitel 
+/-t.o.m. 

2016 

Intäkter 
budget Intäkter 

2017 
Kostnader* 

2017 
+/-2017 

Ack.+/-
Utgående 

2017 2522 
enl. regl. 

brev 2017 

Fastställande av 
åldersgränser för 
framställning i film. 
Offentligrättslig avgift. 

  6 860 500 327 5 446 -5 119 1 741 

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

 

Tabell 2.2.8. Antal granskade filmärenden 

Antal ärenden 2017** 2016 2015 2014 

Antal granskade filmärenden, totalt 883 759 741 723 

-varav avgiftsbelagda filmärenden (fakturerade) 75 510 427 456 

Antal avgiftsbelagda tillståndskort (fakturerade) 760 8 094 9 634 8 647 

 

 
Tabell 2.2.9. Intäkter från tillståndskort per framställningskategori, tkr 

 2017** 2016 2015 2014* 2013 2012 

Intäkter från 
tillståndskort 
totalt 

257 
78 % 

3 066 
86 % 

3 378 
89 % 

2 760 
87 % 

6 086 
94 % 

6 659 
94 % 

Varav 
långfilm 

244 2 925 3 092 2 556 5 636 5 821 

Varav 
Kortfilm 

0 33 144 45 113 205 

Varav 
trailer 

13 108 142 159 337 633 

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

** 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), inkluderande även avskaffande av 

tillståndskort.
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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 […]” 

I detta viktiga uppdrag måste hänsyn tas till både 

verksamhetens innehåll och form. Innehåll i det 

som myndigheten presterar, form utifrån 

myndigheten som en arbetsplats. Det dagliga 

arbetet måste därför vara hållbart i allt från miljö, 

klimat, energi, mänskliga rättigheter, jämställdhet 

och andra sociala frågor. Internt som externt. 

Vissa saker styrs direkt av lagen. Annat görs på 

frivillig basis utifrån samhällets utveckling och 

behov. Nedan följer exempel på hur detta arbete 

operationaliseras. 

3.1.1 Att se till alla barn och unga – oavsett 

förmåga 

Myndighetens instruktion i enlighet med ovan 

tolkas utifrån det faktum att alla barn omfattas – 

oavsett förmågor och eventuella begränsningar - 

och ska därmed både stärkas och skyddas på 

relevant sätt och utifrån relevant kunskap. Detta 

föranledde att myndigheten redan 2014 initierade 

en förstudie i syfte att öka kunskapen kring hur 

mediavanorna hos barn och unga med en 

kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning 

ser ut. 

Under 2016 publicerade myndigheten rapporten 

Mer, oftare och längre tid. Så gör barn och unga med 

NPF på nätet som tagits fram i samarbete mellan 

projektet Nätkoll och Statens medieråd. 

Rapporten har genererat ny kunskap om hur barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF) såsom till exempel ADHD och Aspergers 

syndrom använder internet. Under 2017 har 

ytterligare en studie genomförts tillsammans med 

Linköpings universitet gällande barn och unga 

med intellektuella funktionsnedsättningar. I båda 

dessa rapporter görs det jämförelser med 

myndighetens biennala enkätstudie Ungar & 

medier och därmed ett riksgenomsnitt gällande 

medieanvändningen hos barn och unga mellan 0-

18 år. Den förstnämnda rapporten har under 

2017 föranlett publicering och tillgängliggörande 

av ett webbverktyg (Koll på nätet) som riktar sig till 

unga (13–18 år) och handlar om kommunikation 

på sociala medier, näthat och nätmobbning, samt 

gromning. Verktyget har utvecklats av 

Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Attention 

Hisingen-Kungälv inom ramen för 

arvsfondsprojektet Nätkoll och i samarbete med 

Statens medieråd. Till verktyget finns också en 

lärarhandledning. 

3.1.2 Att tillvarata barns och ungas egna 

erfarenheter 

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 barnets rättigheter utifrån FN:s 

barnkonvention. 

Under 2017 har myndigheten – utifrån en policy 

från 2016 för barnperspektivet i syfte att 

tydliggöra hur myndigheten beaktar barns 

rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets 

rättigheter, samt hur myndigheten tar tillvara 

barns perspektiv i sin myndighetsutövning och i 

sina väsentliga prestationer – bland annat: 

 Tillsett att barnchecklistor finns i 

myndighetens projektplaner i syfte att 

synliggöra barnperspektivet inom ramen 

för olika projekt.  

 Intervjuat över tvåhundra barn och unga 

genom referensgrupper, fokusgrupper 

och enskilda intervjuer. Till exempel har 

ungdomar i åk 7 och på gymnasiet fört 
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loggböcker och intervjuats i samband 

med myndighetens studie Ungar & 

nyheter. Dessutom har workshoppar och 

föreläsningar genomförts – kopplat till 

serieboken Ordet är fritt – i årskurserna 5 

och 7. Samt, att en utvärdering av 

verktyget MIK för mig har genomförts 

med skolelever på gymnasiet med stöd av 

observationer och enkäter. 

 

Medarbetare vid myndigheten har deltagit i den 

externa utbildningen Att stärka barnets rättigheter i 

offentlig verksamhet, samt att möte genomförts med 

ledamot i regeringens Barnrättsdelegation. 

3.1.3 Ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv i verksamheten 

Myndigheten ska i enlighet med förordningen 

ovan 3 § ”[…] ha ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv i verksamheten.” Under 2015 

initierades ett arbete inom myndigheten i syfte att 

utveckla kunskapen hos alla anställda samt att 

utveckla existerande och nya styrdokument. Allt i 

syfte att på sikt integrera jämställdhet, mångfald 

och inkludering på alla nivåer i verksamheten. 

Baserat på en arbetsmiljöpolicy från 2016 har det 

under 2017 genomförts en medarbetarenkät som 

sedan utmynnat i en handlingsplan vid 

myndigheten. I denna handlingsplan har åtgärder 

initierats och genomförts i syfte att skapa: 

 bättre tydlighet kring myndighetens mål 

och vision 

 högre grad av delaktighet 

 större insikt kring befogenheter och 

ansvar 

 bättre beredskap gällande hot och våld 

 större beredskap i syfte att hantera 

särbehandling, trakasserier och 

diskriminering. 

3.1.4 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) 

är dock Statens medieråd en sådan myndighet 

som får 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, sätta mål, mäta och följa upp. I 

september 2014 miljödiplomerades myndigheten 

för första gången i enlighet med Svensk miljöbas. 

Denna diplomering har sedan tilldelats 

myndigheten 2015, 2016 och nu senast 2017. 

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 om den fysiska 

förflyttning som sker (resor och 

transporter) 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. 
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Tabell 3.1.4.1 Resor 2015–2017, km 

Aktivitet 2017 2016 2015 

Tåg 17 136 8 415 3 596 

Flyg inrikes 4 373 988 5 665 

Flyg utrikes 12 567 45 382 23 516 

Buss 80 214 33 

Bil 0 475 276 

Taxi 359 405 123 

Källa: Stureplans Affärsresebyrå AB/egenrapportering 

Tabell 3.1.4.2. Elförbrukning 2013–2017 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal anställda medeltal 21 21 19 22 20 

Elförbrukning (kWh), totalt 14 384 14 499 14 328,5 15 261,5 16 707 

Kostnader för el (kr) 17 981 18 125 17 911 19 079 20 885 

Elförbrukning (kWh)/anställd 684,9 690,4 754,1 693,7 835,4 

Källa: Svenska Filminstitutet (hyresvärd). 

3.1.5 En ökad tillgänglighet gällande form och 

innehåll 

Statens medieråd arbetar löpande i syfte att 

tillgängliggöra myndighetens prestationer till allt 

fler. Under 2017 har t.ex. broschyren Hat och 

kränkningar på internet – översatts från svenska till 

engelska, somaliska och arabiska. Även delar av 

MIK för mig har översatts till engelska och 

arabiska. 

Dessutom har det utifrån krav på – och 

tillmötesgående från – ansvarig fastighetsägare 

under 2017 byggts en handikappanpassad entré 

till myndigheten. 

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.” 

Myndigheten har under 2017 samverkat utifrån 

följande: 

Bibliotek 

Under 2017 har myndigheten fortsatt medverkat i 

en nationell skolbiblioteksgrupp vars syfte är att 

utveckla en nationell skolbiblioteksstrategi som 

ska vara färdigformulerad 2019. Gruppen är i 

övrigt sammansatt av de statliga myndigheterna 

Statens kulturråd, Kungliga biblioteket (KB), 

Myndigheten för tillgängliga medier, 

Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, 

Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. 

Under 2017 har ytterligare ett samarbete inletts 

med Kungliga biblioteket utifrån regeringens 

förslag i budgetpropositionen för 2018 om att 

tillföra KB 25 miljoner kronor årligen under tre 

år i syfte att förbättra förutsättningarna för ökad 

digital kompetens och att stärka förmågan till 

källkritik inom biblioteksväsendet på nationell, 

regional och lokal nivå.  
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Utbildningsväsende 

Myndigheten har sedan 2014 varit medarrangör 

till MIK-konventet, en endagskonferens för 

främjandet av medie- och informationskunnighet 

på landets lärarutbildningar. 2017 års konvent 

samlade representanter från majoriteten av 

landets lärarutbildningar och då i Halmstad. Nytt 

för i år var att detta konvent även riktade sig till 

biblioteksutbildningar. 

 

Andra myndigheter och aktörer 

Myndigheten har sedan 2016 och vidare under 

2017 samarbetat med Attention och projektet 

Nätkoll (inom ramen för regeringsuppdraget att 

utveckla kampanjen No Hate Speech Movement) i 

syfte att utveckla ett pedagogiskt verktyg för att 

arbeta stärkande gentemot barn och unga med 

kognitiva svårigheter. Nätkoll är ett 

arvsfondsfinansierat projekt som löper över tre år 

och avslutas våren 2018. Projektets mål är att öka 

och sprida kunskapen om internetanvändning 

bland barn och unga med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och att förmedla 

strategier och metoder till unga med NPF och 

vuxna i deras närhet. Myndigheten har även 

fortlöpande medverkat i Nätkolls referensgrupp. 

Myndigheten har under året samverkat med 

Studieförbundet Bilda, Reaktor Sydost, Filmpool 

Nord och Region Jönköpings län-Film i att ta 

fram en plattform, Filmriket, för att bl.a. utveckla 

elevers digitala kompetens relaterat till Statens 

medieråds plattform MIK för mig. Andra 

samverkanspartners är Filminstitutet, Föreningen 

FOMP och Kulturskolan. Projektet Filmriket 

lanseras under hösten 2018.  

Statens medieråd har under 2017 samverkat med 

den ideella organisationen Demokratibygget som 

driver Ungdomsparlamentet, ett verktyg för att få 

ungdomar att lära sig mer om hur demokrati 

fungerar i verkligheten. Samarbetet resulterade i 

att två kvalitativa utvärderingar av MIK för mig 

kunde genomföras på två gymnasieskolor i 

Stockholmsområdet.  

Under Almedalsveckan 2017 deltog myndigheten 

i ett antal debatter och samtal arrangerade av 

Wallenbergstiftelsen, Psykologförbundet, 

projektet En läsande klass, Sveriges Radio, 

Arbetets museum i samverkan med Sensus 

studieförbund, Svenska Filminstitutet, och RISE 

Interactive. Myndigheten arrangerade även två 

egna seminarier. Det ena på Barnrättstorget (med 

stöd av Barnombudsmannen och Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset) tillsammans med Nätkoll 

och Riksförbundet Attention under rubriken 

Kränkningar på nätet. Vilket ansvar har skolan för 

elever med ADHD/AST?. Det andra tillsammans 

med Patent- och registreringsverket (PRV) under 

rubriken Vad kan upphovsrätten göra för 

nyhetsrapporteringen?. 

Under Bok- och bibliotek i Göteborg i september 

– från och med 2017 samordnat med 

Mediedagarna (MEG) – har myndigheten deltagit 

i/arrangerat följande seminarier: 

 Marknadsmässig kurragömmalek – om dold 

reklam riktad till barn, i samverkan med 

Nordicom. 

 Från bokslukare till medieslukare, i 

samverkan med Statens kulturråd. 

 Källkritik för att genomskåda vinklade 

budskap, där Statens medieråd stod som 

ensam arrangör. 

 Behöver du säga allt du tänker?, i samverkan 

med Statens kulturråd och Kartago 

förlag. 

 Näthat, i samverkan med Bonnier Fakta 

och Kartago förlag. 

 MIK och källkritik, en nödvändig kunskap 

som alla unga behöver, i samverkan med 

Lärarnas Riksförbund. 

 Näthat – ett manligt fenomen?, i samverkan 

med Kartago förlag. 

 Sant eller falskt – vem bryr sig?, i samverkan 

med Statens kulturråd. 

 Trollfabriker och kritiskt tänkande, i 

samverkan med Stiftelsen DiU, Blank 

Spot Project och Studentlitteratur. 
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 Bilder som maktmedel, där Statens medieråd 

stod som ensam arrangör. 

 Vad gör man när hatet kommer?, i 

samverkan med Bonnierförlagen. 

 Ordet är fritt, men behöver du säga allt du 

tänker?, i samverkan med Kartago förlag. 

Myndigheten har under 2017 undertecknat en 

avsiktsförklaring med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) om att dela 

expertkunskap mellan myndigheterna. SPSM har 

därefter bistått med expertkunskap kring 

utveckling av metodmaterialet MIK för mig ur ett 

tillgänglighetsperspektiv.  

Därtill har Statens medieråd samverkat med 

Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF) genom att låna 

personal utifrån specifik och erforderlig 

kompetens i syfte att skapa större synergier, 

kunskap och spridning av arbetet inom 

regeringsuppdraget No Hate Speech Movement. 

Under 2017 har myndigheten deltagit vid ett antal 

möten med forskare vid enskilda högskolor, som 

under 2018 förväntas resultera i bl.a. en 

forskningsöversikt rörande beroendeproblematik 

i relation till digitala medier.  

Myndigheten har dessutom under 2017: 

 Tillsammans med Patent- och 

registreringsverket (PRV) tagit fram och 

genomfört en gemensam enkät för att 

undersöka ungdomars användning av, 

och inställning till, upphovsrättsskyddat 

material. Till detta har (förutom 

seminarium i Almedalen, se ovan) en 

gemensam debattartikel publicerats i 

Aftonbladet under rubriken Så lätt luras 

du att ladda ner olagligt. 

 Samarrangerat ett av SVT inspelat 

seminarium om mediestatistik 

tillsammans med Nordicom och 

SIFO/Kantar. 

 Bidragit med föreläsning vid MIK-dagen 

i Norrköping, arrangerat av Region 

Östergötland. 

 Arrangerat Vem ska man tro på? – ett 

internt seminarium om falska nyheter 

och informationspåverkan tillsammans 

med Myndigheten för tillgängliga medier 

och Myndigheten för press, radio och tv. 

 Deltagit i en paneldiskussion om 

framtidens medieutveckling vid 

Södertörns högskola. 

 Samt, haft kunskapsskapande möten och 

erfarenhetsutbyten med bl.a. Konstfack, 

Brottsoffermyndigheten och 

Skolinspektionen. 

 

Internationell samverkan 

19–20 oktober anordnade Statens medieråd en 

internationell filmgranskningskonferens i 

Filmhuset i Stockholm. Internationella 

konferenser av detta slag anordnas årligen med 

ett roterande värdskap bland de deltagande 

länderna. Temat för årets konferens var 

klassificering av sexuellt innehåll och 

tonårstematik. Vid konferensen deltog 53 

deltagare från 26 organisationer i 20 länder. 

I samband med ovanstående internationella 

konferens arrangerades även ett nordiskt 

filmgranskningsmöte där ämnen av gemensamt 

intresse, och samarbeten bland annat gällande 

barnpaneler, avhandlades. 

Under hösten 2017 deltog Statens medieråd i ett 

nordiskt mediemyndighetsmöte i Oslo för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Två möten har genomförts med representanter 

för Baltic Centre for Media Excellence, det lettiska 

kulturdepartementet samt den svenska 

ambassaden i Riga i syfte att skapa ett 

erfarenhets- och kunskapsutbyte gällande medie- 

och informationskunnighet. 

Myndigheten har deltagit i paneldiskussion i 

Zagreb om barns säkerhet på internet 

tillsammans med den kroatiska 

barnombudsmannen, representanter från 

frivilligorganisationer och inrikesministeriet. 
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Vidare har myndigheten deltagit med en 

presentation vid seminarium i Bryssel kring falska 

nyheter och desinformation arrangerat av 

Sveriges EU-representation i Bryssel, East 

Stratcom Task Force, samt Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Deltagit i möte arrangerat av Nordicom med 

forskare inom medieområdet med deltagare från 

samtliga baltiska stater. Vid mötet deltog även en 

representant från Nordiska ministerrådets 

lokalkontor i Riga. 

Myndigheten har deltagit i paneldiskussion i 

Helsingfors arrangerat av Nordiska rådets 

demokratiska ungdomsforum, samt vid Nordiska 

ministerrådet Conference on Fake News i 

Köpenhamn. 

Deltagit i nätverket EU Media Literacy Expert 

Group inom ramen för EU-kommissionens DG 

CNECT (Communications Networks, Content and 

Technology). 

Dessutom har myndigheten deltagit vid SIDA:s 

seminarium under rubriken Impact monitoring of 

media influence on environment and development, samt 

haft möten kring informationspåverkan och 

källkritik med enheter inom utrikesdepartementet 

som arbetar med frågor som rör Baltikum, 

Mellanöstern och Nordafrika. 

 

Expert-, referens- och arbetsgrupper 

Myndigheten har under 2017: 

 Fortsatt att i nära samverkan, och genom 

gemensamma arbetsgrupper, öka 

kunskapen hos personalen vid 

Myndigheten för tillgängliga medier 

(MTM), Myndigheten för press, radio 

och tv (MPRT), samt Statens medieråd 

gällande barnrättsperspektivet, 

omvärldsanalys och tillgänglighetsfrågor.  

 Aktivt deltagit i Småmyndighetsnätverket 

och därigenom bl.a. haft möte med 

riksrevisorerna kring hur den årliga 

revisionen påverkar administrationen och 

kostnaderna vid de riktigt små 

myndigheterna.  

 Deltagit i kulturministerns 

rundabordssamtal om falska nyheter och 

propaganda på internet. 

 Deltagit vid Socialdepartementets dialog 

om utsatthet på internet och i sociala 

medier när det gäller barn och unga med 

funktionsnedsättning. 

 Deltagit vid regeringskansliets sakråd 

kring genomförandet av den nationella 

handlingsplanen mot rasism, liknande 

former av fientlighet och hatbrott. 

 Deltagit i Läsdelegationens 

referensgruppsmöten. 

 Myndigheten har deltagit med 

presentation och vid diskussion vid 

Kulturmyndigheternas omvärldsnätverk i 

november 2017 hos MTM där övriga 

deltagare var Konstnärsnämnden, 

Myndigheten för kulturanalys, Statens 

maritima museer, Svenska filminstitutet, 

MPRT, Forum för levande historia, 

Institutet för språk och folkminnen och 

Statens kulturråd. 

 Deltagit vid referensgruppsmöten med 

den nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism. 

 Deltagit vid ett antal s.k. rådslagsmöten 

inom ramen för Digital utmaning, en 

grupp som involverat forskare och 

experter inom medie- och 

digitaliseringområdet på initiativ av IT & 

Telekomföretagen vid Almega. Ett 

samarbete som bl.a. ledde till en 

gemensam debattartikel i Dagens 

Nyheter med rubriken 

Transaktionsdimman på nätet hotar 

digitaliseringen. 

 Myndigheten har på samma sätt bidragit 

vid möte inom det s.k. IKT-nätverket 

som innefattar Svenska Internetstiftelsen 

(IIS), Statistiska centralbyrån, 

Tillväxtverket, Post- och telestyrelsen, 
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Digitaliseringsrådets kansli, SOM-

institutet och Nordicom. 

 Deltagit vid möte med referensgrupp 

kopplad till Forskningsprojektet 

Existentiella Terränger i januari 2017 på 

Sigtunastiftelsen. Forskarna i projektet 

har sin bas på Stockholms universitet.  

 Deltagit i referensgrupp som 

sammankallats av Universitets- och 

högskolerådet (UHR), där arbetet har 

handlat om möjligheten att samla in 

jämlikhetsdata vid svenska lärosäten. 

 Samt, att myndigheten under 2017 haft 

två möten med det egeninitierade 

vetenskapliga rådet i syfte att ytterligare 

stärka kopplingen till den akademiska 

forskningen om frågor relaterade till 

medie- och informationssamhällets 

utveckling och individens position i 

detta. 
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3.3 Särskilda regeringsuppdrag 
och åtaganden 

3.3.1 Pågående 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 ska slutredovisas den 1 mars 2018. 

Ekonomiskt utfall 
Tabell 3.3.1.1 Ku2016/01671/DISK, tkr 

 2017 2016 

Finansiering, bidrag (rekv. 
Kammarkollegiet) 

750 250 

Återbetalat Kammarkollegiet 56  

Kostnader 750 194 

Rest, att återbetala senast 1 
april 2017 

 56 

Källa: Agresso. 

 

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 3.3.1.2 Åtgärder mot diskriminering och rasism 

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

tkr 

 2017 

Finansiering, bidrag (rekv. 
Kammarkollegiet) 

1 200 

Kostnader 1 160 

Rest, överförs till 2018 40 

Källa: Agresso. 

3.3.2 Avslutade regeringsuppdrag 

Prestation 
Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv och 

Statens medieråd att kartlägga insatser som syftar till 

stärkt medie-och informationskunnighet 

(Ku2017/01610/MF).  

Uppdraget genomfördes inom ramen för 

respektive myndighets förvaltningsanslag och i 

nära samråd med Nordiskt Informationscenter 

för Medie- och Kommunikationsforskning 

(Nordicom). 

Uppdraget slutredovisades den 30 november 

2017. 

 

Prestation 

Uppdrag att stärka arbetet med medie- och 

informationskunnighet genom att utveckla, översätta och 

sprida utbildningsmaterialet MIK för mig respektive delar 

av det material som ingår i kampanjen No Hate Speech 

Movement (Ku2016/01505/DISK, 

Ku2016/01622/delvis) 

Uppdraget slutredovisades den 28 februari 2017.  

Ekonomiskt utfall 
Tabell 3.3.2.2. Ku2016/01505/DISK, Ku2016/01622/delvis, 

tkr 

 2017 2016 

Finansiering, bidrag 

(rekv. Kammarkollegiet) 

990 1 800 

Kostnader 990 810 

Rest, överförs till 2017  990 

Källa: Agresso. 

 

Prestation 

Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga 

kampanjen No Hate Speech Movement 

(Ku2015/01869/D) till att också omfatta insatser för 

att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 

genom att stärka barns och ungdomars medie- och 

informationskunnighet. Uppdraget ska slutredovisas till 

Forum för levande historia med kopia till regeringen den 1 

mars 2017. 

Uppdraget slutredovisades den 1 mars 2017. 
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Ekonomiskt utfall 
Tabell 3.3.2.3. Uppdrag att utveckla och förlänga 

kampanjen No Hate Speech Movement, Ku2015/01869/D, 

tkr 

 2017 2016 2015 

Finansiering, bidrag 
(rekv. 
Kammarkollegiet) 

 1 300 1 600 

Rest överförd 250 852  

Kostnader 250 1 902 748 

Rest, överförd  250 852 

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.” 

Under 2017 har Statens medieråd formerat ett 

samarbete tillsammans med Patent- och 

registreringsverket (PRV) utifrån deras relaterade 

uppdrag (N2017/04031/IFK) om att genomföra 

kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om 

upphovsrättens innebörd. Avsikten har varit att 

uppnå bästa möjliga synergier och utfall genom 

att sammanföra myndigheternas kunskap och 

kompetens vad gäller de legala aspekterna på 

upphovsrätten, kunskapen om barns och ungas 

medievardag, samt erfarenheten av att sprida 

information och ge vägledning. 

Utfall 

Under det gångna året har en gemensam 

enkätundersökning genomförts i åldersgruppen 

12–16 år i syfte att undersöka ungdomars 

användning av, och inställning till, 

upphovsrättsskyddat material. Enkätsvaren går till 

viss del även att jämföra med relaterad, av PRV 

tidigare genomförd, undersökning i 

åldersgruppen 16–74 år. Resultatet av 

undersökningen publicerades på Statensmedierad.se 

i december 2017. 

Dessutom har: 

 en gemensam debattartikel under 

rubriken Så lätt luras du att ladda ner 

olagligt publicerats i Aftonbladet. 

 seminariet Vad kan upphovsrätten göra för 

nyhetsrapporteringen? arrangerats i 

Almedalen.  

 tre mediepoddar om upphovsrätt 

publicerats på Statensmedierad.se om 

vardera 20–25 minuter benämnda 

Instagram-målet, Swefilmer-målet samt 

Bungyjump-fallet. 

Under 2018 fortsätter arbetet med att – utifrån 

genomförd enkätstudie – identifiera 

kunskapsluckor och därigenom skapa relevant 

informationsmaterial.  

Remissvar 

Under året har myndigheten svarat på elva 

remisser, däribland:  

 Medieutredningens slutbetänkande En 

gränsöverskridande mediepolitik. För 

upplysning, engagemang och ansvar (SOU 

2016:80) 

 betänkandet Värna demokratin mot 

våldsbejakande extremism – Nationell 

samordning och kommunernas ansvar (SOU 

2016:92)  

 betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 

2017:39) 

 betänkandet Så stärker vi den personliga 

integriteten (SOU 2017:52).  
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RESULTATRÄKNING 
    (tkr) Not 2017   2016 

     Verksamhetens intäkter 
    Intäkter av anslag 
 

21 639 
 

18 747 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 4 
 

0 

Intäkter av bidrag 2 3 283 
 

3 874 

Finansiella intäkter 3 3 
 

5 

Summa 
 

24 928   22 626 

     Verksamhetens kostnader 
    Kostnader för personal 4 -16 027 

 
-13 908 

Kostnader för lokaler 
 

-1 859 
 

-1 813 

Övriga driftkostnader 5 -6 626 
 

-6 473 

Finansiella kostnader 6 -12 
 

-15 

Avskrivningar och nedskrivningar 
 

-404 
 

-417 

Summa 
 

-24 928   -22 626 

     Verksamhetsutfall 
 

0 
 

0 

     

     

Uppbördsverksamhet 
    Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 7 327 

 
3 549 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet 
 

-327 
 

-3 549 

Saldo 
 

0   0 
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BALANSRÄKNING 
   (tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31 

    TILLGÅNGAR 
   Immateriella anläggningstillgångar 
   Balanserade utgifter för utveckling 8 184 423 

Summa 
 

184 423 

    Materiella anläggningstillgångar 
   Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 0 28 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 158 133 

Summa 
 

158 161 

    Kortfristiga fordringar 
   Kundfordringar 
 

0 249 

Fordringar hos andra myndigheter 
 

333 446 

Summa 
 

333 695 

    Periodavgränsningsposter 
   Förutbetalda kostnader 11 470 484 

Summa 
 

470 484 

    Avräkning med statsverket 
   Avräkning med statsverket 12 169 228 

Summa 
 

169 228 

    Kassa och bank 
   Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 
 

2 291 3 341 

Summa 
 

2 291 3 341 

    SUMMA TILLGÅNGAR 
 

3 605 5 331 

    KAPITAL OCH SKULDER 
   Myndighetskapital 13 0 0 

Summa 
 

0 0 

    Avsättningar 
   Övriga avsättningar 14 308 294 

Summa 
 

308 294 

    Skulder m.m. 
   Lån i Riksgäldskontoret 15 342 584 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 16 751 526 

Leverantörsskulder 
 

1 164 1 263 

Övriga kortfristiga skulder 17 257 263 

Summa 
 

2 515 2 635 
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Periodavgränsningsposter 
   Upplupna kostnader 18 741 737 

Oförbrukade bidrag 19 40 1 665 

Summa 
 

782 2 402 

    SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 
 

3 605 5 331 
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ANSLAGSREDOVISNING 
    

       Redovisning mot anslag 
     

       Anslag   Ing. över- Årets till- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr) 
 

förings- delning disponi- 
 

över- 

  
belopp enl. regl. belt 

 
förings- 

   
brev belopp 

 
belopp 

  Not           

       Uo 17 11:4  
      ap.1 Statens medieråd (ram) 20 -349 21 953 21 604 -21 767 -163 

       

       Summa   -349 21 953 21 604 -21 767 -163 

       

       

       Redovisning mot inkomsttitel 
    

       Inkomsttitel   Beräknat   Inkomster 
  (tkr) Not belopp     
  

       2522 
      001 Fastställande av 

åldersgränser för framställning i 
film 21 500 

 
327 

  Summa   500   327 
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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 
  

    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 förordning.  
  

    I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)    

tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.  
  Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  

    Upplysningar av väsentlig betydelse 
  

    
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:KrU3, rskr. 2016/17:140). Förändringen har beaktats i beräknad 
budget för avgiftsbelagd verksamhet. 

    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, dock lägst 3 år. 

 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 
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3 år Datorer och kringutrustning 
  

 
Maskiner och tekniska anläggningar 

  

 
Övriga kontorsmaskiner 

  

    6 år Inredningsinventarier 
  

    Omsättningstillgångar 
  Fordringar har tagits upp till de belopp som de efter individuell prövning 

 beräknas bli betalda.  
  

    Skulder 
   

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
  

    Ersättningar och andra förmåner 
  

    Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag   

     Ersättning  i tkr 
 Ewa Thorslund (2012-05-07--fortgår) 1 054 

 Direktör/Myndighetschef 
        

 anm. Ewa Thorslund är given förmånen av fri bil men har inte utnyttjat förmånen 

 

    Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag 
      Ersättning  i tkr 

 Malin Bergström 2 

 Ledamot i Granskningsnämnden  
  Ledamot i Karolinska institutets forskarskola (inst för medicin) 

 

    Katti Hoflin 
 

2 

 Ordförande i läsdelegationen 
  

    Jussi Karlgren 2 

 Ledamot för Berättarministeriet 
  

    Pelle Snickars 2 

 Ledamot för Svensk biblioteksförening 
  Ordförande i Kungliga bibliotekets områdesgrupp för digitalisering 

 och digitalt tillgängliggörande   

 

    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. 
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I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till 
 respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.  

      
 Sjukfrånvaro   2017 2016 

Totalt 
 

5,8% 3,9% 

Andel 60 dagar eller mer 66,9% 64,4% 

Kvinnor* 
 

0,0% 0,0% 

Män 
 

0,0% 0,0% 

Anställda   - 29 år 0,0% 0,0% 

Anställda 30 år - 49 år 0,0% 0,0% 

Anställda 50 år - 0,0% 0,0% 

Sjukfrånvaro för kvinnor och män samt åldersgrupper lämnas inte eftersom antalet anställda 

 i en grupp är högst tio eller att uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 
 

*Sjukfrånvaro för kvinnor angavs 2016 med 0% vilket skulle ha varit 6,09%. 
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Noter 
   (tkr) 

    Resultaträkning 
        2017 2016 

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
  

  
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 4 0 

  
Summa 4 0 

     Not 2 Intäkter av bidrag 
  

  
Bidrag från statliga myndigheter 3 150 2 940 

  
Bidrag från EU:s institutioner 0 934 

  
Bidrag från övriga 133 0 

  
Summa 3 283 3 874 

     Not 3 Finansiella intäkter 
  

  
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 3 4 

  
Övriga finansiella intäkter 0 1 

  
Summa 3 5 

  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden 
har sedan 2015-02-18 varit negativ 

  

     Not 4 Kostnader för personal 
  

  

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 9 892 8 766 

  

Varav lönekostnader ej anställd personal 31 21 

  

Sociala avgifter 5 370 4 684 

  

Övriga kostnader för personal 765 458 

  
Summa 16 027 13 908 

     Not 5 Övriga driftkostnader   

  

Reparationer och underhåll  31 35 

  

Resor, representation, information 391 705 

  

Köp av varor 174 203 

  

Köp av tjänster 6 031 5 530 

  
Summa 6 626 6 473 

     Not 6 Finansiella kostnader 
  

  
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 12 14 

  
Övriga finansiella kostnader 0 1 

  
Summa 12 15 

  

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden 
har sedan 2015-02-18 varit negativ 

  

     Not 7 Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras* 
  

  
Offentligrättsliga avgifter 327 3 548 

  
Finansiella intäkter, dröjsmålsränta 0 1 

  
Summa 327 3 549 

  

*Riksdagen beslutade den 1 februari 2017 att avgifterna 
enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska 
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visas offentligt avskaffas fr.o.m. den 1 mars 2017 (prop. 
2016/17:35, bet. 2016/17:KrU3, rskr. 2016/17:140). 
Förändringen har beaktats i beräknad budget för 
avgiftsbelagd verksamhet. 
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Balansräkning 
        2017-12-31 2016-12-31 

     Not 8 Balanserade utgifter för utveckling 
  

  
Ingående anskaffningsvärde  784 769 

  
Årets anskaffningar 0 14 

  
Summa anskaffningsvärde 784 784 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -361 -123 

  
Årets avskrivningar -239 -238 

  

Summa ackumulerade avskrivningar -600 -361 

  
Utgående bokfört värde 184 423 

     Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

  
Ingående anskaffningsvärde 146 146 

  
Summa anskaffningsvärde 146 146 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar -118 -88 

  
Årets avskrivningar -28 -31 

  

Summa ackumulerade avskrivningar -146 -118 

  
Utgående bokfört värde 0 28 

     Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
  

  
Ingående anskaffningsvärde* 1 181 1 202 

  
Årets anskaffningar  162 0 

  
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  0 -21 

  
Summa anskaffningsvärde* 1 343 1 181 

  
Ingående ackumulerade avskrivningar* -1 048 -920 

  
Årets avskrivningar  -137 -148 

  
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 21 

  

Summa ackumulerade avskrivningar* -1 185 -1 047 

  
Utgående bokfört värde 158 133 

  

*Ing anskaffningsvärde samt ing ack avskrivningar är korrigerat för år 2016 

  

  

 
  Not 11 Förutbetalda kostnader  
  

  
Förutbetalda hyreskostnader 363 344 

  
Övriga förutbetalda kostnader 107 139 

  
Summa 470 484 

     Not 12 Avräkning med statsverket 
  

  Uppbörd 
    Ingående balans -249 -583 

  Redovisat mot inkomsttitel -327 -3 549 

  Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde  576 3 883 

  Skulder avseende Uppbörd 0 -249 

  

     Anslag i icke räntebärande flöde 
    Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 

räntebärande flöde  6 0 

  Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 6 0 

  
   



Statens medieråd Årsredovisning 2017 
 
 
 
 

57(61) 
 

   2017-12-31 2016-12-31 

  Anslag i räntebärande flöde 
    Ingående balans 349 -91 

  Redovisat mot anslag  21 767 18 747 

  Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -21 953 -18 307 

  Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde 163 349 

 

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 

    Ingående balans  129 129 

  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln  -129 0 

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 
redovisats mot anslag 0 129 

  

     Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
    Inbetalningar i icke räntebärande flöde  593 3 950 

  Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -11 -67 

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  -582 -3 883 

  Övriga fordringar /skulder på statens centralkonto 0 0 

  

     Summa Avräkning med statsverket 169 228 

     Not 13 Myndighetskapital 
  

  

Specifikation förändring av myndighetskapitalet 

  

  

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon 
specifikationstabell. 

  

  

 

  Not 14 Övriga avsättningar 
  

  Avsättning för lokalt omställningsarbete 
    Ingående balans 294 267 

  Årets förändring 14 26 

  Utgående balans 308 294 

  Statens medieråd beräknar att nyttja ca 120 tkr av avsättningen 
av omställningsmedel under 2018. 

  

     Not 15 Lån i Riksgäldskontoret 
  

  
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

  

     

  
Ingående balans 584 973 

  
Under året nyupptagna lån 162 28 

  
Årets amorteringar -404 -417 

  
Utgående balans 342 584 

     

  
Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 000 3 000 
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   2017-12-31 2016-12-31 

     

Not 16 Kortfristiga skulder till andra myndigheter 
  

  
Utgående mervärdesskatt 20 10 

  
Arbetsgivaravgifter 264 286 

  
Leverantörsskulder andra myndigheter 467 229 

  
Summa 751 526 

     Not 17 Övriga kortfristiga skulder 
  

  
Personalens källskatt 256 263 

  
Övrigt 2 0 

  
Summa 257 263 

     

     Not 18 Upplupna kostnader 
  

  
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 390 489 

  
Övriga upplupna kostnader 351 248 

  
Summa 741 737 

     Not 19 Oförbrukade bidrag 
  

  
Bidrag som erhållits från EU 0 369 

  
Bidrag som erhållits från Kammarkollegiet 40 1 296 

  
Summa 40 1 665 

     

  
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk: 

  

  
inom tre månader 0 425 

  
mer än tre månader till ett år 40 1 240 

  
Summa 40 1 665 
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Anslagsredovisning 

   Not 20 Uo 17 11:4 Ramanslag  

  ap.1 Statens medieråd  

  

Enligt regleringsbrevet disponerar Statens medieråd en 
anslagskredit på 659 tkr. Under 2017 har Statens medieråd 
nyttjat 178 tkr av krediten. 

   Not 21 Inkomsttitel 2522 

  

001 Fastställande av åldersgränser för framställning i 
film 

   

  

Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av 
åldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas 
storlek framgår av lagen (2010:1882) om åldersgränser för film 
som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av 
Statens medieråd 

   

  

Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot 
inkomsttitel 2522 Fastställande av åldersgränser för 
framställning i film. 

   

  

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:KrU3, rskr. 2016/17:140). Förändringen har 
beaktats i beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet. 
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA 
 UPPGIFTER 

     (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

      Låneram Riksgäldskontoret 
     Beviljad 3000 3000 3 000 2 000 3 000 

Utnyttjad 342 584 973 523 721 

      Kontokrediter Riksgäldskontoret 
     Beviljad  2100 2100 2 100 2 100 1 400 

Maximalt utnyttjad  0 0 0 0 0 

      Räntekonto Riksgäldskontoret 
     Ränteintäkter 0 0 1 14 34 

Räntekostnader 12 14 5 0 0 

      Avgiftsintäkter 
     Avgiftsintäkter som ej disponeras 
     Beräknat belopp enligt regleringsbrev 500 3 200 4 000 4 200 7 000 

Avgiftsintäkter 327 3 549 3 811 3 180 6 399 

Avgiftsintäkter som disponeras 
     Övriga avgiftsintäkter 4 0 7 0 2 

      Anslagskredit 
     Beviljad 
     UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag) 659 549 513 811 500 

      Utnyttjad 
     UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag) 163 349 0 600 0 

      Anslag 
     Ramanslag 
     Anslagssparande 
     UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag) 0 0 91 0 74 

      Personal 
     Antalet årsarbetskrafter (st) 17 16 15 18 17 

Medelantalet anställda (st)* 21 21 19 22 20 

      Bemyndigande Ej tillämplig 
     

      Driftkostnad per årsarbetskraft 1442 1387 1 237 1 265 1 181 

      Kapitalförändring 
     Årets 0 0 0 0 0 

Balanserad 0 0 0 0 0 

      * I beräkningen av medelantalet anställda år 2014, 2015, 2016 och 2017 är inte eventuellt tjänstledig personal 
frånräknad. 
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Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

 Ort och datum 

 

 

 

   

Ewa Thorslund 

Direktör 

 

 

  




