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Förord
Gud den allrahögsta, som vårdar människors sällhet,
föröke vår Svenska Frihet och bevara den till evärderliga
tider!
Så avslutas Linné-lärjungen – och sedermera
danske professorn i filosofi – Peter Forsskåls
Tankar om borgerliga friheten från 1759. Några år
senare fick Sverige världens första
tryckfrihetsförordning (1766). Forsskåls skrift
sägs ha betytt mycket för denna unika och på
många sätt helt avgörande demokratigrundande
lagstiftning som under 2016 firade 250årsjubileum.
Och, redan 1623 skrev den engelske poeten John
Donne:
”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv;
varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det
hela. Om en jordklump sköljs bort av havet, blir Europa
i samma mån mindre, liksom en udde i havet också skulle
bli, liksom dina eller dina vänners ägor; varje människas
död förminskar mig, ty jag är en del av mänskligheten.
Sänd därför aldrig bud för att få veta för vem klockan
klämtar; den klämtar för dig.”
Båda dessa till synes mycket ålderstigna texter ter
sig idag mer aktuella än någonsin.
I ett allt mer polariserat samhälle där
främlingsfientligheten ökar. Där vi kanske
zoomar in och tar en selfie istället för att zooma
ut och se till den stora helheten. Där
Twitterstormar ersätter ett balanserat politiskt
samtal. Där… just där… måste vi värna om
yttrandefriheten. Värna om demokratin. Och
politiska formuleringar som ”… kraftsamling för
ett Sverige som håller ihop” måste helt enkelt
betyda och resultera i mer än bara ord.
Under 2016 har Statens medieråd på många sätt
befunnit sig mitt i ett epicentrum där plötsligt
behovet av ett modernt källkritiskt tänkande varit
på allas läppar och mångas agendor. När ord som
post-truth och alternative facts på nolltid passar in –

och fyller en funktion – i var mans ordförråd.
När det overkliga blir verklighet. När Elake Måns
– påhejad av Bill och Bull – far med så mycket
osanning att inget längre är sig likt. Under detta år
känns myndighetens arbete viktigare än någonsin
tidigare. Under året har också en rad nya och
viktiga regeringsuppdrag tillskrivits verksamheten
i syfte att:


förebygga rasism, sexism och liknande
former av fientlighet och att värna
demokratin mot våldsbejakande
extremism



kartlägga skyddet av barn och unga på
internet vad avser rasism, liknande
former av fientlighet, hatbrott och
extremism



och, att utveckla, översätta och sprida
utbildningsmaterialet MIK för mig
respektive delar av det material som ingår
i kampanjen No Hate Speech Movement.

Under 2016 har myndigheten skapat och förädlat
samarbeten med myndigheter och andra relevanta
aktörer såväl nationellt som internationellt i syfte
att både stärka kunskapsbasen utifrån vilken
analyser görs och pedagogiskt material skapas och
sprids. Under året har ett tvärvetenskapligt råd
bildats och fått en slags dörrvaktsposition i
verksamhetens entré. Under året har också ett
samarbete med Konstfack och Forum för
levande historia utmynnat i ett pedagogiskt
material som man som ängslig och omsorgsfull
förälder mer än gärna släpper ut på stan. Ett
material som förklarar något så relevant och
kritiskt som bilders makt och propaganda.
För om vi som människor stärks i våra förmågor
att hantera vinklade budskap i olika former och
kontexter så stärks också motståndskraften i en tid
då allt fler får sin information filtrerad genom
sociala medier. Där hatiska kommentarer tillåts
stå oemotsagda. Där en falsk nyhet svårligen går
att skilja från en sann. Där… just där… måste vi
vara som aktör för att omsorgsfullt och med
största nogsamhet bidra till det som i
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hållbarhetssammanhang kallas för ett resilient
samhälle. Ett samhälle som samtidigt är
förändringsbenäget och där människor lever ett
gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga
skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans
där människors lika värde står i centrum, vilket
kräver att människor känner tillit och förtroende
till varandra och är delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Och, just som jag daterar detta förord så
presenteras regeringens utrikesdeklaration för
2017 i Sveriges riksdag och inom ramen för den
kommuniceras följande urfolksberättelse:
En morfar säger till sitt barnbarn: En kamp mellan två
vargar pågår inom mig. Den ene är ond; han är oro,
arrogans, egoism och lögner. Den andre är god; han är
framtidstro, fred, medkänsla och sanning. Det är en
kamp som pågår inom oss alla.
Barnbarnet frågar: Vilken varg vinner?
Morfar svarar: Den som du matar.

Stockholm den 15 februari 2017

Ewa Thorslund, direktör
Statens medieråd
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1 Samlad redovisning
av verksamheten
2016
1.1 Mål och uppdrag
Statens medieråd ska verka för att stärka barn och
unga som medvetna medieanvändare och skydda
dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten
ska följa medieutvecklingen när det gäller barn
och unga samt sprida information och ge
vägledning om barns och ungas mediesituation.
Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film
som är avsedd att visas för barn under 15 år
enligt Lag (2010:1882) om åldersgränser för film
som ska visas offentligt.

1.2 Verksamhetsstyrning
Styrningen av Statens medieråd åskådliggörs i en
styrkarta (Figur 1) som bygger på styrning genom
regler, organisation och mål – samt ett externt
respektive internt perspektiv. Kartan åskådliggör
också hur verksamheten följs upp.
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Figur 1. Styrkarta

.

Myndighetens organisation omfattar tre
verksamhetsområden:

1.3 Personal- och
kompetensförsörjning





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.

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,
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fackliga företrädare samt med centrala fackliga
representanter när så verksamhetsförändringar
kräver.
Under 2016 har två anställningar avslutats till
följd av att det EU-projekt som myndigheten
drivit under ett antal år upphört den 30 juni 2016.
(se mer under avsnitt 3.3.2 Övriga åtaganden:
Swedish Safer Internet Centre). Samtidigt har det
rekryterats tre personer (tillsvidareanställningar)
utifrån föreliggande kompetensbehov baserat på
verksamhetens beskaffenhet. Därtill har en
person rekryterats under en begränsad period
(okt. 2016–dec. 2017) i syfte att projektleda
regeringsuppdraget att kartlägga skyddet av barn
och unga på internet vad avser rasism, liknande
former av fientlighet, hatbrott och extremism.
Vidare har under 2016 två visstidsanställningar
löpt i olika tjänstgöringsgrad för att hantera
projektet No Hate Speech Movement.
En uppkommen långtidssjukfrånvaro har delvis
kompenserats genom tjänster från ett
bemanningsföretag.

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 under 2016 med
cirka 20 %, främst till följd av att övriga uppdrag
och åtaganden (inkluderat tillkommande
regeringsuppdrag) omfattade en större volym
nyttjade bidragsmedel (cirka 2,9 miljoner kronor)
samt att förvaltningsanslaget var drygt en miljon
kronor högre 2016 än föregående år.
Nedan redovisas jämförande uppgifter avseende
kostnader och intäkter för åren 2011–2016.

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 2016 har det
emellertid inte funnits reella förutsättningar för
myndigheten att möta uppdraget.
Årsmedeltalet anställda vid myndigheten har
under 2016 varit 21 personer (9 män och 12
kvinnor) vilket motsvarat 16 årsarbetskrafter.
Medelåldern hos personalen var 49 år.
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Tabell 1.4.1. Kostnader*) fördelade på verksamhet, tkr
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Följa medie4 865
3 715
4 378
2 882
3 912
2 681
utvecklingen
Sprida information och
6 580
8 590
7 795
6 034
8 659
9 303
ge vägledning
Fastställa åldersgränser
5 257
4 520
4 232
3 557
3 996
4 250
för film
Övriga uppdrag och
5 924
1 979
6 560
7 826
1 692
1 841
åtaganden
Verksamhetens
22 626
18 804
22 965
20 299
18 259
18 075
kostnader
*) 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 procentuellt nyckeltal
Tabell 1.4.2. Intäkter, tkr
2016
Anslag
Anslag Uo 17 11:4
Anslag Uo 1 6:1 ap 19
Anslag Uo 17 11:1
Bidrag
Varav från
-statliga myndigheter
-EU:s institutioner
-Nordiska Ministerrådet
-Nordisk kulturfond
Finansiella intäkter
varav från
-Riksgälden
-övriga
Intäkter av avgifter
Verksamhetens intäkter

2015

2014

2013

2012

18 747

16 409

17 690
1 500

17 107
200

3 874

2 387

3 761

2 956

2 940
934

1 189
1 198

2 296
1 465

1 586
1 130
240

5

1

14

4
1

1
7
18 804

22 626

2011

15 885
2
-282
2 620

16 693

1 352

648
1 690

1 352

34

283
34

29

14

34

34

22 965

2
20 299

18 259

Tabell 1.4.3 Intäkter i avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras *), tkr
Offentligrättslig avgift
2016
2015
2014
2013
Fastställande av
3 549
3 811
3 180
6 399
åldersgränser för
framställning i film
*) Intäkter från avgifter för fastställande av åldersgränser för film redovisas mot inkomsttitel 2522.

2012
6 935

28
1
1
18 075

2011
8 798
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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. ett hypotetiskt
tillstånd där en myndighets insats inte genomförts.
Effekten är då 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 mätta förändringen kan en –
förutsatt att förändringen är ett direkt resultat av
myndighetens insats – effekt mätas. För vissa
myndigheter är det enkelt att fastställa att ett
tillstånds förändring är direkt relaterad till
myndighetens insats eftersom ingen annan aktör
kan åstadkomma en sådan förändring. 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 dock inte fastställt vad

1

Effektutvärdering – Att välja upplägg.
Ekonomistyrningsverket 2006:8. 2006.

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).
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 målgruppen barn och
unga är mycket stor och heterogen.
Myndigheten arbetar därför med
resultatindikatorer som ett sätt att
operationalisera de förändringar av tillstånd som
uppdraget beskriver.
Resultatindikatorer
För att närma sig mätbara resultat över tid för
områden av svårdefinierad karaktär kan
resultatindikatorer användas.
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014, med
utgångspunkt i de förslag som lämnades i
rapporten Mått och mål – resultatindikatorer för
medieområdet (Ku2012/1658/MFI), har
myndigheten föreslagit resultatindikatorer för att
följa upp de mediepolitiska målen inom
myndighetens ansvarsområde. Uppdraget
redovisades till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) i maj 2014.
Med detta arbete lade myndigheten grunden för
ett över tid resultatbaserat förhållningssätt. Detta
innebär att uppföljningen integrerats i
verksamheten och att kunskapen om resultaten
används för att styra den framtida verksamheten.
Resultatkedja
Myndigheten har tagit fram resultat på lång
respektive kort sikt. Indikatorer har utarbetats för
de resultat som ska uppnås på kort sikt. Dessa
resultat kan också ses som en konkretisering av
de resultat som myndighetens verksamhet ska
leda till på lång sikt.
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Bilden (Figur 2)nedan visar hur resultaten på kort
sikt är kopplade till resultaten på lång sikt samt
hur resultaten på lång sikt är kopplade till
myndighetens instruktion och det mediepolitiska
målet inom myndighetens ansvarsområde.
Myndigheten bedömer att barn och unga som
kan hantera information som kan vara till skada
för välbefinnandet samtidigt har tillgång till
verktyg för att skydda sig mot skadlig
mediepåverkan – bortom det lagstyrda skydd som
åldersgränserna innebär vid offentlig filmvisning.
Med detta avses att skyddet mot skadlig
mediepåverkan 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 2. Resultatkedja
Aktiviteter

Resultat på kort sikt
(indikatorer)

Sprida information och ge
vägledning

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

Följa medieutvecklingen

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

Resultat på lång sikt

Barn och unga i Sverige ska vara
medvetna medieanvändare.

Barn och unga i Sverige ska vara
skyddade från skadlig mediepåverkan.

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

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

11(55)

Statens medieråd Årsredovisning 2016

Indikatorer samt metoder för uppföljning
Indikatorerna för resultaten på kort sikt är fem till
antalet. Dessa följs upp inom ramen för
myndighetens biennala statistiska undersökning
Ungar & medier. En nollmätning genomfördes
genom 2014 års undersökning och en
uppföljande mätning har genomförts under 2016.
Värdena för de fem indikatorerna (finna, analysera,
kritiskt värdera, skapa, hantera) har tagits fram
genom att ställa de frågor som redovisas i
tabellerna nedan. I åldersgruppen 6–8 år är det
föräldrarna som svarat för barnets räkning, dvs.
föräldrarna har skattat det aktuella barnets
förmåga. I de övriga åldersgrupperna är det
barnen själva som svarat på frågorna, dvs.
självskattning. Undersökningen använde sig av en
femgradig skala för svarsalternativ (mycket bra,
ganska bra, varken bra eller dålig, ganska dålig, mycket
dålig) samt alternativet ”gör aldrig detta/det har
aldrig hänt”. I tabellerna nedan har
svarsalternativen ”ganska bra” och ”mycket bra”
slagits samman vilket resulterat i den
procentsiffra som redovisas.
Tabell 1.5.1. Mediekunnighet 6–8 år, procent
6–8 år*)
Hur bra är barnet på att …
… hitta den information barnet söker på internet?

2016

2014

(mycket bra +
ganska bra)
20
21

… förstå den information barnet hittar på internet?

19

19

… använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp?

23

25

… avgöra om information på internet är sann eller falsk?

6

4

… klara av obehagliga bilder/filmer barnet sett på internet?

8

7

*) i denna åldersgrupp är det föräldrarna som svarat för barnens räkning,
dvs. föräldrarna har skattat det aktuella barnets förmåga.
Tabell 1.5.2. Mediekunnighet 9–12 år, procent
9–12 år
Hur bra är du på att …
… hitta den information du söker på internet?

2016

2014

(mycket bra +
ganska bra)
68
67

… förstå den information du hittar på internet?

64

61

… använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp?

54

55

… avgöra om information på internet är sann eller falsk?

32

32

… klara av obehagliga bilder/filmer du sett på internet?

28

25
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Tabell 1.5.3. Mediekunnighet 13–18 år, procent
13–18 år
Hur bra är du på att …
… hitta den information du söker på internet?

2016

2014

(mycket bra +
ganska bra)
89
89

… förstå den information du hittar på internet?

85

85

… använda dator/surfplatta/smart telefon för att göra filmklipp?

55

57

… avgöra om information på internet är sann eller falsk?

67

61

… klara av obehagliga bilder/filmer du sett på internet?

59

56

Resultatet visar att det som helhet rör sig om
ytterst marginella skillnader mellan mätningarna,
vilket samtidigt korroborerar utfallet från den
första mätningen. Detta innebär i sin tur att
mätmetoden därmed framstår som
ändamålsenlig, dvs. att frågorna har uppfattats på
samma sätt och visat sig vara relevanta
instrument för att undersöka det som efterfrågats.
Vidare är det i princip bara i åldersgruppen 13–18
år som några skillnader kan skönjas över huvud
taget, där förmågan att avgöra om information är
sann eller falsk förefaller ha stärkts.
Bilden nedan (Figur 3) visar hur indikatorerna är
kopplade till resultatkedjan samt status för
uppföljning.
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Figur 3. Indikatorer

Resultat på kort
sikt

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

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

Indikatorer

Mätning 2014

Uppföljande
mätning 2016

Resultatmål

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

Nollmätning:
6–8 år
9–12 år
13–18 år

6–8 år
9–12 år
13–18 år

VP 2017–18

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

Nollmätning:
6–8 år
9–12 år
13–18 år

6–8 år
9–12 år
13–18 år

VP 2017–18

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

Nollmätning:
6–8 år
9–12 år
13–18 år

6–8 år
9–12 år
13–18 år

VP 2017–18

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

Nollmätning:
6–8 år
9–12 år
13–18 år

6–8 år
9–12 år
13–18 år

VP 2017–18

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

Nollmätning:
6–8 år
9–12 år
13–18 år

6–8 år
9–12 år
13–18 år

VP 2017–18

Myndigheten kan konstatera att de områden där
förmågan var förhållandevis låg vid
nollmätningen ligger kvar på samma nivå – det
gäller framförallt förmågan att hantera
information som kan vara till skada för
välbefinnandet bland de två yngsta
åldersgrupperna – samt att skillnaderna mellan
åldersgrupperna kvarstår – förmågorna stärks
med stigande ålder.
Med utgångspunkt i dessa två mätningar –
nollmätningen från 2014 och den uppföljande
mätningen 2016 – kan mål för framtida
verksamhet formuleras.

1.6 Kvalitativa aspekter av
verksamhetens resultat
Enligt regleringsbrev för budgetåret 2016
avseende Statens medieråd (Ku2015/02965/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 av de årliga
prestationerna redovisas – i förekommande fall –
under respektive verksamhetsområde.

14(55)

Statens medieråd Årsredovisning 2016

2 Resultat per
verksamhetsområde
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.
2.
3.
4.
5.

beakta och utveckla myndighetens expertroll,
tillvarata forskning och annan kunskap,
tillvarata barns och ungas egna erfarenheter,
verka för mediebranschernas självreglering, och
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

Att följa medieutvecklingen tar primärt stöd i paragraf
2. För att utveckla myndighetens roll som
expertmyndighet samlas relevant kunskap in,
bearbetas och sprids. Detta arbete styrs bl.a. av
intern omvärldsbevakning, samarbeten med
andra myndigheter och av den nära relation som
finns med forskarvärlden genom både insynsråd
och det vetenskapliga rådet. Särskilda
regeringsuppdrag innebär ytterligare en styrning.
Att sprida information och ge vägledning härleds
primärt från instruktionens 1 §. Arbetet består till

stor del i att utveckla informativt och pedagogiskt
material i olika former utifrån dels det behov –
och de trender – som framkommer i
myndighetens biennala enkätundersökning 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.
Att fastställa åldersgränser för film framgår av
paragraf 1 och beskrivs närmare i lagen
(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 mot skadlig mediepåverkan.
Vad begreppet ”skadlig mediepåverkan” innebär
utvecklas dock inte i instruktionen. Vidare saknas
en vedertagen akademisk definition av vad skadlig
mediepåverkan är, vilka olika typer av påverkan
det finns, hur dessa uppkommer eller vilka
effekter de har.
Myndigheten har därför under 2016 gjort en
ansats att närma sig ett förtydligande och
exemplifiering av begreppet – och utifrån olika
källor (se avsnitt 2.1) – tagit fram en typologi som
diskuterar olika former av skadlig mediepåverkan
utifrån hur det beskrivs av lagstiftaren, undersöks
i forskningen samt upplevs bland barn och
föräldrar. Här bör betonas att det handlar om ett
slags hypotetiska resonemang för att skapa en
systematik och överskådlighet snarare än att
redovisa empiriskt bevisad fakta. Likaså har inte
skadligheten i sig analyserats närmare. Arbetet har
lett fram till följande kategorisering av potentiellt
skadliga fenomen:




skadligt medieinnehåll
skadligt kommunikativt handlande
skadligt handhavande

Ett skadligt medieinnehåll skulle kunna vara ett
skrämmande och/eller förvirrande material i
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form av t.ex. skräckfilm, propaganda, eller
problematiska könsstereotyper som i varierande
exponeringsgrad kan – och i sin
envägskommunikation – åstadkomma olika
negativa effekter hos mottagaren.
Ett skadligt kommunikativt handlande skulle kunna
vara ett anti-socialt handlande och
integritetskränkningar såsom hämndporr,
groomning, nätmobbning och näthat – utifrån en
kommunikation mellan två eller flera parter –
som kan ge upphov till skadliga effekter på olika
nivåer.
Ett skadligt handhavande skulle kunna vara fysiska
effekter – i form av t.ex. fetma och
förslitningsskador – i den mån de kan kopplas till
ett omfattande handhavande av digitala medier
och teknisk utrustning.
I sitt uppdrag att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare och skydda dem från
skadlig mediepåverkan fokuserar myndigheten
framförallt på att skapa kunskap och stärka
förmågor i syfte att minska potentiellt negativa effekter
utifrån de två första beskrivna fenomenen
(skadligt medieinnehåll och skadligt
kommunikativt handlande).
För de tre ovan beskrivna verksamhetsområdena
vid myndigheten presenteras i det följande
avsnittet 2016 års resultat utifrån prestationer,
utfall och i förekommande fall kvalitativa
aspekter.
Övriga insatser i syfte att operationalisera
skrivningar i instruktionen såsom att:




tillvarata barns och ungas egna
erfarenheter
följa och delta i internationellt arbete
ha ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv i verksamheten

2.1 Följa medieutvecklingen
Myndighetens avdelning för forskning- och
omvärldsanalys analyserar bl.a. medieteknisk
utveckling, medieinnehåll, ägandestrukturer,
politiska åtgärder och – framför allt – de
medieanvändande barnens förhållande till dessa
faktorer.
Under året genomfördes datainsamlingen till
Statens medieråds biennala undersökning om
barns och ungas medieanvändning, Ungar &
medier. Liksom för undersökningarna 2012/13
och 2015 anlitades SCB för datainsamlingen.
Kostnaden uppgick till 1 215 000 kr. Under första
kvartalet 2017 kommer Statens medieråd att
publicera fyra rapporter baserade på
datamaterialet: Ungar & medier 2017, Småungar &
medier 2017 Föräldrar & medier 2017 samt Ungar &
medier 2017: Demografi. Datainsamlingens
svarsfrekvens var 39 %. Beaktat den generellt
vikande tendensen bland befolkningen när det
gäller att besvara enkätundersökningar är detta
enligt myndighetens bedömning att betrakta som
ett godtagbart resultat. 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 kunna göra noggrannare
kontroller för demografiska bakgrundsvariabler,
något som tidigare inte varit möjligt, och antalet
respondenter i detta åldersintervall har legat på
gränsen för att detta ska vara möjligt. Detta
innebär en kvalitetshöjning jämfört med tidigare
datainsamlingar, då det möjliggör mer avancerade
statistiska analyser. Prestationer i form av
rapporter utförs 2017.

beskrivs närmare under avsnitt 3.
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RESULTAT
Prestation
Medierelaterade familjekonflikter.
Under 2015 inleddes arbetet med särskilda
analyser av data från Ungar & medier, jämte
kvalitativa intervjuer med 16 barn på mellan- och
högstadiet och 14 föräldrar. Materialet resulterade
i en rapport betitlad Mellan auktoritet och autonomi:
Medieanvändning, föräldramedling och konflikter i
familjelivet.
Utfall
Rapporten lanserades 2016-01-26. En kortare,
mer lättillgänglig version, Medierelaterade konflikter i
familjen togs sedan fram och lanserades 2016-0317. Mellan auktoritet och autonomi laddades ned 901
gånger under året och Medierelaterade konflikter i
familjen 390 gånger. (Källa: Sitevisions
statistikmodul).
Kvalitativa aspekter på resultatet
Forskning på området saknas i Sverige.
Myndigheten bedömer att materialet fyller en
kunskapslucka samt att det öppnar upp för
spridning av erfarenheter och goda exempel på
medierelaterad konflikthantering vilket är något
som snart sagt alla föräldrar måste förhålla sig till.
Före publiceringen fackgranskades manuset av
extern expertis i medie- och
kommunikationsvetenskap.

Prestation
Vad är skadlig mediepåverkan?
Termen ”skadlig mediepåverkan” ingår i
myndighetens instruktion. Vad som avses är dock
inte uttömmande definierat vare sig i
instruktionen eller i förarbetena till dessa. Den
svenska forskningen om vad barn själva uppfattar
som skadligt i medierna är också bristfällig, varför
detta undersöktes närmare. Myndigheten skapade
därför en typologi grundad i tre empiriska källor:
förarbetena till lagar och instruktioner på
området, akademisk forskning om negativa

effekter av medier samt intervjuer med barn och
föräldrar.
Utfall
Rapporten Vad är skadlig mediepåverkan?
lanserades 2016-12-28.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Myndigheten bedömer att rapporten innebär en
förbättring av möjligheterna att arbeta effektivt
med avseende på detta – i
myndighetsinstruktionen – centrala begrepp.
Rapporten kan också antas vara av ett visst
allmänintresse, då frågor om barn och
medierelaterade problem kan vara en källa till oro
hos föräldrar.

Prestation
Medieanvändning bland barn och unga med kognitiva
funktionsnedsättningar.
Under 2015 genomförde myndigheten – i
samarbete med projektet Nätkoll och
riksförbundet Attention – en webbaserad
datainsamling om medieanvändningen hos barn
och unga med kognitiva funktionsnedsättningar.
Under 2016 analyserade myndigheten resultaten,
vilket låg till grund för en rapport där
medievanorna hos barn 13–16 år med kognitiva
funktionsnedsättningar jämförs med
medieanvändningen hos riksgenomsnittet bland
barn i samma ålder (baserat på data från Ungar &
medier 2015).
Utfall
Rapporten Mer, oftare och längre tid: Så gör barn och
unga med NPF på nätet lanserades 2016-04-20 och
laddades under året ned 523 gånger från
myndighetens webbplats. (Källa: Sitevisions
statistikmodul).
Kvalitativa aspekter på resultatet
Medievanorna hos denna grupp har inte tidigare
undersökts på detta sätt, varför rapporten innebär
ny kunskap på området.
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2.2 Sprida information och ge
vägledning
I verksamheten att sprida information och ge
vägledning tar myndigheten fram
kunskapshöjande material och verktyg som sprids
via webbplatsen statensmedierad.se och andra
viktiga kanaler och plattformar. Underlagen
skapas ofta i nära samarbete med – och sprids
också via – andra relevanta aktörer. Ett exempel
under 2016 är samarbetet med Datorn i utbildningen
(DiU) – och därigenom bl.a. SKL,
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och
Specialpedagogiska skolmyndigheten – där syftet
är att utveckla det kvalitativa arbetet gentemot
målgruppen pedagoger.
Arbetet med att sprida information och ge
vägledning utgår från att unga behöver bli stärkta
i sin medieanvändning och i det medielandskap
de verkar i. Här och nu. På så vis stärks också
deras förmåga att skydda sig själva mot skadlig
mediepåverkan. Därför har det under 2016 t.ex.
utvecklats och publicerats nytt material kring
bilders makt och påverkan i syfte att öka
förmågan att hantera vinklade budskap,
desinformation och propaganda.
Under 2016 initierats ett arbete i syfte att
uppmärksamma och förstå könsstereotypa
normer och därmed förebygga sexism och
hatyttringar. Arbetet fortsätter under 2017 med
tecknat material i avsikt att nå unga i målgruppen
16–25 år.
En viktig insats under 2016 har varit att utveckla
kommunikationsarbetet med syfte att på sikt
uppnå än mer resurs- och kostnadseffektiva
lösningar.
Under 2016 har myndighetens primära webbplats
Statensmedierad.se vidareutvecklats och
webbplatsen Nohate.se har integrerats för ökad

nytta och användbarhet. Nedan visas att antalet
användare ökat med 45 % sedan 2014.2
Tabell 2.2.1. Användarstatistik statensmedierad.se, antal
2016
2015
2014
Sessioner

247 723

229 618

173 304

Användare

161 450

148 865

111 422

Källa: Google Analytics.

Under året har myndighetens material om
källkritik – MIK för mig – vunnit pris som bästa
utbildningsverktyg i medie- och
informationskunnighet för barn och unga av det
europeiska nätverket Insafe (se avsnitt 3.3.2
Övriga åtaganden: Swedish Safer Internet Centre)
som därmed också bekostade översättning av
delar av materialet. Detta har sedan
tillgängliggjorts för 31 länder i Europa genom
den nätverksgemensamma portalen eTwinning
(en portal och resurs för cirka 230 000 lärare över
hela Europa).
Flera av de prestationer som utförts inom detta
verksamhetsområde redovisas under avsnitt 3.3
Särskilda regeringsuppdrag och åtaganden.
RESULTAT
Prestation
MIK-bibliotek.
2012 inleddes ett samarbete mellan Statens
medieråd och Svensk biblioteksförening kring
frågor om medier i relation till barn och unga.
2016 omfattar nätverket MIK-bibliotek cirka 350
skol- och folkbibliotek.
2016 års satsning har haft som huvudsakligt mål
att stärka folk- och skolbiblioteken med fokus på
den stora gruppen nyanlända genom att sprida
föräldrafoldern, Hat och kränkningar på internet. En
vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn både
digitalt och analogt till folk- och skolbiblioteken.
2

Användare definieras som unika besökare/IP-nummer
medan sessioner är en återkommande användare/IPnummer.
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Materialet har publicerats på svenska, engelska,
persiska, somaliska, franska och arabiska.
Ytterligare en prestation har varit att sprida MIKmetodmaterialen Från jord till bord och Att övertyga
i valtider till skolbibliotekarier och pedagoger.
Materialet är utformat för mellanstadiet,
högstadiet och gymnasiet.
Utfall
Postal spridning av föräldrafoldern Hat och
kränkningar på internet. En vägledning till föräldrar och
andra vuxna nära barn på svenska, engelska,
arabiska och somaliska till:



158 folkbibliotek
18 länsbibliotek/regionbibliotek

Digital spridning av föräldrafoldern på de fyra
språken (se ovan) till:





350 MIK-bibliotek
900 skolbibliotek som genom
Skolverkets spridningsvägar
uppmärksammats på materialet
(observera att detta även kan innefatta de
skolbibliotek som ingår i nätverket MIKbibliotek)
2 000 följare via Svensk
bibliotekförenings Facebooksida.

Digital spridning av Från jord till bord och Att
övertyga i valtider till:



350 MIK-bibliotek
900 skolbibliotek som genom
Skolverkets spridningsvägar
uppmärksammats på materialet
(observera att detta även kan innefatta de
skolbibliotek som ingår i nätverket MIKbibliotek).

Kvalitativa aspekter på resultatet
Myndigheten bedömer att bibliotekarier har en
betydelsefull roll i arbetet med att stärka
förmågorna i källkritik och medie- och
informationskunnighet. Deras kunskap är en
viktig resurs t.ex. i skolan där de kan bidra till att

stärka lärarnas undervisning i källkritik. Därför
har myndigheten valt att använda dem som
plattform för vidarespridning av pedagogiskt
material av detta slag.

Prestation
BVC-samarbete kring små barns medieanvändning.
Statens medieråd har i ett samarbete med
Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län bedrivit
ett pilotprojekt i syfte att stödja BVC-sköterskor i
deras samtal om små barns medieanvändning i
föräldragrupperna. Projektet inleddes under 2015
och har slutförts och utvärderats under 2016.
Inom ramen för samarbetet har det under 2016
tagits fram ett metodmaterial som tar upp typiska
mediesituationer där barn är involverade. Detta i
avsikt att skapa en medvetenhet om – och
diskussion kring – familjens medieanvändning.
Utfall
Materialet har distribuerats till såväl
pilotprojektområdet (cirka 500
barnavårdscentraler i Stockholmsområdet) som
Sveriges övriga 26 barnhälsovårdsområden. På så
sätt har landets samtliga 27
barnhälsovårdsområden mottagit materialet.
Materialet har laddats ner 4831 gånger från
Statensmedierad.se (Källa Sitevisions
statistikmodul).
Kvalitativa aspekter på resultatet
Under hösten 2016 har användningen av
metodmaterialet bl.a. utvärderats genom
intervjuer med två fokusgrupper i Stockholms
län.
Av intervjuerna framgick att materialet i
huvudsak upplevs som användbart och välgjort,
men myndigheten behöver kommunicera
tydligare dels att materialet finns, dels vad det
består av. Fokusgrupperna ansåg vidare att
myndigheten också skulle kunna arbeta mer med
fortbildning av BVC-sköterskorna och med att
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publicera information till föräldrar på andra
plattformar, t.ex. Vårdguiden 1177.
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2.3 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. Från innehåll som kan vara till
skada för barns välbefinnande, t.ex. inslag som
kan medföra stark rädsla, skräck, panik, oro eller
förvirring skyddas de genom att åldersgränsen
prövas mot skyddsbehovet.

Under året har myndigheten deltagit vid två
internationella filmgranskningskonferenser: i
Fredrikstad, Norge (endast nordiska länder) och
Dublin, Irland. Se mer under avsnitt 3.2
Samverkan med andra myndigheter och aktörer,
Internationell samverkan.
För att säkerställa kompetensen i verksamheten
genomförs årligen barnpaneler där barnens
medieupplevelser tas till vara.

Under 2016 lämnade regeringen förslag till
riksdagen om att avskaffa avgiften för
filmgranskningen från och med 1 mars 2017.
Konsekvenserna av detta förslag diskuterades vid
det årliga mötet med filmdistributörer, varvid det
bl.a. framkom att benägenheten att inlämna fler
filmtitlar för granskning var tämligen utbredd i
det fall förslaget blir verklighet. Grovt räknat
bedöms filmvolymerna öka med omkring 25 %.
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RESULTAT
Prestation
Tabellen nedan redovisar beslutade filmgranskningsärenden fördelat på långfilm, kortfilm och trailer
mellan åren 2011–2016.
Tabell 2.3.1. Beslutade filmgranskningsärenden, antal
2016
Totalt antal
ärenden (varav
avgiftsbefriade*)
Långfilm**
Kortfilm
Trailer
Summa

2015
Totalt antal
ärenden (varav
avgiftsbefriade*)

2014
Totalt antal
ärenden (varav
avgiftsbefriade*)

2013
Totalt antal
ärenden (varav
avgiftsbefriade*)

2012
Totalt antal
ärenden (varav
avgiftsbefriade*)

2011
Totalt antal
ärenden (varav
avgiftsbefriade*)

230 (53)

231 (72)

219 (62)

190 (49)

205 (57)

232 (48)

209 (200)

227 (205)

225 (206)

159 (145)

176 (154)

177 (131)

320 (-)

283 (-)

279 (-)

288 (-)

266 (-)

269 (-)

759 (253)

741 (277)

723 (268)

637 (194)

647 (211)

678 (179)

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

Utfall
Myndigheten redovisar tre olika typer av utfall när det gäller filmgranskningsärenden. Det första gäller
beslut fördelat på åldersgräns, det andra gäller överklagningsärenden och det tredje hur klienterna
bedömer myndighetens effektivitet, flexibilitet och servicenivå.
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Utfall 1: beslut fördelat på åldersgräns
Figur 4. Åldersgränser långfilm, antal. Källa: Statens medieråds filmdatabas
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Figur 5. Åldersgränser kortfilm, antal. Källa: Statens medieråds filmdatabas
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Utfall 2: överklagningsärenden
Tabell 2.3.2. Överklagningsärenden
Överklagningsbara beslut
Överklaganden (% av överklagningsbara beslut)
Avslag/bifall
% av beslut som inte ändrats

2016
199
5 (2,5 %)
3/2
99,0 %

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 5 av 199 överklagningsbara beslut (dvs.
ärenden där myndigheten har fastställt en högre
åldersgräns än den ansökta) överklagats under
2016 (2015: 3 av 201). Fyra överklagningsärenden
gällde åldersgränsen 15 år och ett gällde
åldersgränsen 11 år. Två av överklagandena
bifölls i rätten. Det innebär att 99 % av
myndighetens överklagningsbara beslut inte har
ändrats (2014: 100 %). Myndigheten bedömer att
detta tyder på att verksamhetens rättstillämpning
är effektiv och av hög kvalitet.
Utfall 3: myndighetens effektivitet, flexibilitet
och servicenivå
En enkät av typen NKI (Nöjd Kund Index)
skickades under hösten ut till tolv volymmässigt
stora distributörer av biograffilm i Sverige.
Enkäten innehöll frågor om handläggning,
effektivitet och kvalitet vad gäller myndighetens
arbete med fastställande av åldersgränser. Samma
enkät administrerades 2013 och 2014. Enkäten
besvarades av 10 av de 12 adresserade
filmdistributörerna. Totalt inkom 12 enkätsvar då
vissa distributörer låtit fler än 1 person besvara
enkäten. Samtliga 12 enkätsvar utgör underlag för
nedanstående statistik. Sammantaget var
distributörerna, 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 (2013 uppgav 82 % något av
dessa svarsalternativ, 2014 var andelen 93 %).

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

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

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

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

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

Vad gäller myndighetens beslut i
filmgranskningsärenden svarade 100 % att
besluten var begripliga och 91 % att
beslutsmotiveringarna var tydliga. 2014 var
andelarna 93 % respektive 86 %, 2013 var de
90 % respektive 100 %.
Kvalitativa aspekter på resultatet
Myndigheten bedömer att den höga andelen
positiva svar från filmdistributörerna när det
gäller filmgranskningsverksamheten tydligt
indikerar att myndighetens arbete håller hög
kvalitet.
Myndighetens handläggning av
granskningsärenden är mycket flexibel och
anpassad efter de speciella behov som
distributörer av film har, t.ex. när det gäller
premiärdatum. Statens medieråd har i detta
avseende byggt vidare på de erfarenheter som
Statens biografbyrå samlade under decennier. Ett
handläggningsförfarande av rigid karaktär skulle
skapa oöverstigliga problem för en stor del av
distributörerna.
Flera av de distributörer som ansöker om
granskning hanterar filmer producerade utanför
Sverige och kan inte styra när den aktuella
framställningen levereras till dem för
vidarebefordran till myndigheten. Detta gäller de
distributörer som volymmässigt är de största. I
vissa fall kan det innebära att framställningen –
oavsett ansökningsdatum – levereras till
myndigheten väldigt nära premiärdatum.
Myndigheten anpassar då i möjligaste mån
granskningen så att ett beslut kan meddelas i tid.
Detta kan i sin tur innebära handläggningstider på
några arbetsdagar – och i fallet med trailer har
beslut fattats i direkt anslutning till att
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framställningen lämnats in till myndigheten. Det
har hittills inte inträffat att ett beslut om
åldersgräns inte har fattats i tid till premiärdatum
oavsett hur sent myndigheten har fått den
aktuella filmen. Sammantaget bedömer Statens
medieråd att ovanstående pekar på att
myndighetens servicenivå avseende handläggning
av filmgranskningsärenden är hög.
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Intäkter och kostnader
Tabell 2.3.3 .Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej
disponeras, tkr
Inkomsttitel
Verksamhet
2522
Fastställande av
åldersgränser för
framställning i film.
Offentligrättslig avgift.

+/-t.o.m.
2015

Intäkter
budget
enl. regl.
brev 2016

8 568

3 200

Intäkter
2016

3 549

Kostnader*
2016

5 257

+/-2016

-1 708

Ack.+/Utgående
2016

6 860

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.

För fastställande av åldersgränser tar Statens
medieråd ut avgifter enligt Lag (2010:1882) om
åldersgränser för film som ska visas offentligt.
Lagen medger avgiftsbefrielse i vissa fall varför
antalet beslut i filmärenden inte är i
överensstämmelse med antalet avgiftsbelagda
ärenden.
Av budgetpropositionen framgår att
avgiftsintäkterna ska motsvara kostnaderna för
verksamheten. I 2016 års avgiftssamråd med
Ekonomistyrningsverket noterades att en
underfinansiering också var sannolik för detta år.
Beaktat den remiss (Ku2016/01350/MF) med
förslag om en avgiftsfri åldersklassificering av
film som förelåg vid tiden så avstod myndigheten
från att avge ett förslag om avgiftsförändring,
trots verksamhetens underfinansiering.
Ett verksamhetsunderskott har uppkommit
vartdera året 2014, 2015 och 2016, dock kvarstår
för den samlade perioden 2011–2016 ett
ackumulerat verksamhetsöverskott om 6 860 tkr.
Antalet avgiftsbelagda filmärenden har sedan
föregående år ökat med 19 %, medan antalet
beställda tillståndskort minskat med 16 % under
samma period, se tabell 2.3.4. Tillståndskortens
del av den totala intäkten framgår av tabell 2.3.5
och utgör för aktuellt år 86 %. I kronor minskade
intäkterna från tillståndskort 2016 med 9 %
jämfört med föregående år.
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Tabell 2.3.4. Antal granskade filmärenden
Antal ärenden
Antal granskade filmärenden, totalt
-varav avgiftsbelagda filmärenden (fakturerade)
Antal avgiftsbelagda tillståndskort (fakturerade)

2016
759
510
8 094

Tabell 2.3.5. Intäkter från tillståndskort per framställningskategori, tkr
2016
2015
2014*
2013
Intäkter från
3 066
3 378
2 760
6 086
tillståndskort
86 %
89 %
87 %
94 %
totalt
Varav
2 925
3 092
2 556
5 636
långfilm
Varav
33
144
45
113
Kortfilm
Varav
108
142
159
337
trailer
* Fr.o.m. januari 2014 sänktes avgiftsnivåerna i lagen med ca 40 % för tillståndskort.

2015
741
427
9 634

2014
723
456
8 647

2012
6 659
94 %

2011
8 544
95 %

5 821

7 556

205

222

633

766
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3 Övriga uppdrag
och åtaganden
3.1 Jämställdhet, mångfald och
inkludering
Statens medieråd ska enligt Förordning
(2010:1923) med instruktion för Statens medieråd
1 § ” […] verka för att stärka barn och unga som
medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig
mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen
när det gäller barn- och unga samt sprida information och
ge vägledning om barns och ungas mediesituation […]”
Förordningen 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 medievanorna 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 med
riksförbundet Attention. Rapporten ger ny
kunskap om hur barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) – t.ex. ADHD och
Aspergers syndrom – använder internet.
Samtidigt har det under 2016 inletts ytterligare en
studie tillsammans med Linköpings universitet
gällande barn och unga med intellektuella
funktionsnedsättningar. Resultaten kommer att
publiceras under 2017. I båda rapporterna görs
det jämförelser med myndighetens biennala
enkätstudie Ungar & medier och därmed
riksgenomsnittet gällande medieanvändningen
hos barn och unga 0–18 år.
Myndigheten ska dessutom i enlighet med
förordningens andra paragraf ”[…] tillvarata barns
och ungas egna erfarenheter […]”. Detta stärks

ytterligare av regeringens proposition Strategi för
att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232) i
syfte att säkerställa barnets rättigheter utifrån
FN:s barnkonvention.
Myndigheten har under 2016 fastställt en policy
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
myndighetsutövningen och prestationer. Policyn
är det övergripande styrdokumentet i
myndighetens struktur för barnperspektivet.
Barnchecklistor har skapats i syfte att synliggöra
barnperspektivet inom ramen för olika projekt.
Därtill har ett hundratal barn varit involverade i
referensgrupper, i en barnpanel, i enskilda
intervjuer samt ett antal enkätstudier.
Samtliga medarbetare vid myndigheten har
utbildats i barnperspektivet samt erhållit en
presentation av Barnrättighetsutredningen (som
lämnade sitt betänkande till regeringen 2016 i
form av Barnkonventionen blir svensk lag, SOU
2016:19). Det senare arrangerades i samverkan
mellan övriga mediemyndigheter.
Dessutom har samverkan skett med bland annat
myndigheterna Barnombudsmannen och MUCF
utifrån hur ett barnperspektiv kan integreras i
verksamheten.
Myndigheten ska i enlighet med förordningen 3 §
”[…] ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i
verksamheten.” Under 2015 initierades ett arbete
inom myndigheten i syfte att utveckla kunskapen
hos alla anställda, införa mätbarhet/indikatorer
gällande förändring, samt att utveckla existerande
och nya styrdokument. Allt i syfte att på sikt
integrera jämställdhet, mångfald och inkludering
på alla nivåer i verksamheten. Under 2016 har tre
workshoppar genomförts med all personal vid
myndigheten. Ett resultat från dessa har varit
framtagandet av en arbetsmiljöpolicy. Dessutom
har myndigheten fått en presentation av den
statliga värdegrundsdelegationen, vars arbete ska
utgöra ett stöd för chefer och medarbetare inom
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statsförvaltningen i strävan att utveckla en god
förvaltningskultur.

publicerades genom Sekretariatet för nationell
skolbiblioteksstrategi.

Myndigheten har under året tillgängliggjort visst
material för andra språkgrupper (engelska,
persiska, somaliska, franska och arabiska).

Vidare har myndigheten samverkat med Svensk
biblioteksförening och Statens skolverk gällande
spridning av det material som myndigheten
framställt för målgruppen bibliotekarier.

Vidare har delar av Statensmedierad.se ytterligare
tillgänglighetsanpassats utifrån standard – bl.a.
genom mer lättlästa texter och en förbättrad
lyssnarfunktion.

3.2 Samverkan med andra
myndigheter och aktörer
Statens medieråd samverkar med ett stort antal
aktörer i syfte att fullfölja myndighetens uppdrag
och instruktion på ett så effektivt sätt som
möjligt. 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 2016 samverkat utifrån
följande:
Bibliotek
Under 2016 medverkade myndigheten i en
nationell skolbiblioteksgrupp vars syfte är att
utveckla en nationell skolbiblioteksstrategi som
ska vara färdigformulerad 2019. Gruppen är
sammansatt av de statliga myndigheterna Statens
kulturråd, Kungliga biblioteket, Myndigheten för
tillgängliga medier, Skolforskningsinstitutet,
Skolinspektionen, Statens skolverk och
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Under 2016
resulterade arbetet i en lägesrapport som

Utbildningsväsende
Statens medieråd samverkar med
utbildningsväsendet på flera nivåer, både med
myndigheter som Statens skolverk,
Skolinspektionen, Specialpedagogiska
skolmyndigheten och med enskilda lärosäten. På
högskolenivå har det under året genomförts ett
antal möten med forskare vid enskilda högskolor.
Ett exempel på konkret samverkan är det
samarbete som inletts med Lunds universitet
(samt Internetstiftelsen) i syfte att producera en
rapport om algoritmer.
Statens medieråd har under 2016 bildat ett
vetenskapligt råd som ett led i myndighetens
omvärldsanalys och i syfte att ytterligare stärka
kopplingen till den akademiska forskningen om
frågor relaterade till medie- och
informationssamhällets utveckling och individens
position i detta.
Myndigheten samarbetar sedan ett antal år
tillbaka med Nordicom vid Göteborgs universitet
i form av bl.a. ett nätverk knutet till The
International Clearinghouse on Children, Youth &
Media. Till detta har myndigheten under 2016
samarbetat med Nordicom – och övriga nordiska
såväl som baltiska mediemyndigheter – i syfte att
förbereda och genomföra ett seminarium
finansierat av Nordiska ministerrådet i medieoch informationskunnighet (se vidare under
internationell samverkan). Under 2016 har
samarbetet med Nordicom stärks ytterligare
genom en för 2017 och 2018 gemensam
planering för både kommunikation och spridning
av resultat från medierelaterade undersökningar,
och för kunskapshöjande insatser inom områden
såsom native advertising.
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Myndigheten har – liksom 2014 och 2015 – varit
medarrangör till MIK-konventet, en
endagarskonferens för främjandet av medie- och
informationskunnighet på landets
lärarutbildningar. Årets konvent samlade
representanter från majoriteten av landets
lärarutbildningar.

Barnavårdscentraler (BVC)
Under 2014 inleddes ett samarbete med BVC i
Stockholms län i syfte att utveckla metoder och
kunskapshöjande material för spridning i hela
landet. Bakgrunden är ett behov från
myndighetens sida att systematiskt – och i
samarbetet med dem som sedan länge har
särskild kunskap om målgruppen – nå föräldrar
till de allra yngsta barnen då undersökningar visar
att internetanvändning stadigt sjunker allt längre
ner i åldrarna. Efter att material tagits fram,
spridits och utvärderats har myndigheten under
2016 gått ut med kunskapshöjande material till
Sveriges samtliga 27 barnhälsovårdsområden,
inklusive ett specialutskick till
Stockholmsområdets 500 BVC.

Andra myndigheter och aktörer
Statens medieråd samverkar med ett stort antal
myndigheter och offentliga aktörer på såväl
nationell, regional som lokal nivå. I enlighet med
myndighetsinstruktionen samverkar myndigheten
med övriga mediemyndigheter under
Kulturdepartementet sedan flera år tillbaka. Detta
sker genom ett antal gemensamma arbetsgrupper
i syfte att utveckla såväl arbetsmetoder som
kompetens inom ett antal områden.
Statens medieråd deltar även i såväl
Samordningsforum i myndighetsnätverket för barn – och
ungdomsfrågor som Småmyndighetsnätverket.
Myndigheten har sedan 2015 samarbetat med
Konstfack och Forum för levande historia (inom
ramen för regeringsuppdraget att utveckla
kampanjen No Hate Speech Movement) i syfte att

utveckla kunskapen kring bilders betydelse i
medie- och informationssamhället.
Dessutom har samverkan skett med samtliga
kulturmyndigheter inom ramen för nätverket för
kulturmyndigheternas omvärldsanalys.
Inom ramen för filmgranskningen sker samråd
årligen med branschrepresentanter
(filmdistributörer) i syfte att utveckla och följa
upp verksamheten. Under 2016 har det även
genomförts ett möte med branschorganisationen
Film & TV-Producenterna samt ett antal
produktionsbolag bl.a. för att informera dem om
myndighetens arbete med åldersgränser.
Under Almedalsveckan 2016 deltog myndigheten
i ett antal debatter och samtal arrangerade av
Datorn i utbildningen och Attention (genom
Nätkoll) samt Svenska Stadsnätsföreningen.
Myndigheten arrangerade även ett eget
seminarium på Barnrättstorget (med stöd av
Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna
Barnhuset) under rubriken No hate – även för barn
med diagnoser?
Under Bok- och bibliotek i Göteborg i september
2016 har myndigheten deltagit i ett antal
seminarier både som delarrangör och som
debattdeltagare. Exempel på detta är:








Serier som bekämpar terrorism tillsammans
med bokförlaget Kartago
Allvarligt talat – om yttrandefrihet och skola
arrangerat av Lärarnas Riksförbund
Ge dina barn ett nytt språk om
programmering i skolan arrangerat av
Bonnierförlagen
Yttrandefriheten har inga åldersgränser
tillsammans med Svensk
Biblioteksförening och Datorn i
utbildningen
Kartläggning – lägesbild av skolbiblioteken
tillsammans med myndigheterna som
nämns i 3.2 Bibliotek
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Små barns medievärld, folkbiblioteken och
BVC tillsammans med Svensk
Biblioteksförening

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.

Internationell samverkan
Inom Insafe-arbetet (se vidare 3.3.2 Övriga
åtaganden, Swedish Safer Internet Centre) har
myndigheten haft en referensgrupp bestående av
Polismyndigheten, Statens skolverk,
Utbildningsradion, The International
Clearinghouse on Children, Youth and Media vid
Nordicom, Göteborgs universitet, Facebook, My
Human Rights, Svensk Biblioteksförening, Bris,
Internetstiftelsen, Tekniska museet samt Google.
Under året har myndigheten deltagit vid två
internationella filmgranskningskonferenser. Vid
den nordiska konferensen i Fredrikstad, Norge
diskuterades bl.a. resilience i relation till
filmgranskning och mediekunnighet samt
erfarenheter av de nya åldersgränser som införts i
Norge. Vid konferensen i Dublin, Irland
avhandlades bl.a. Storbritanniens ambition att
reglera pornografiskt innehåll på internet och det
kommande AVMS-direktivet (Audiovisual Media
Services Directive). Statens medieråd
presenterade ett utkast till rapporten om skadlig
mediepåverkan (se avsnitt 2.1).
Myndigheten bjöds in att – i en workshop
arrangerad av UNESCO – tala om erfarenheter
av att stärka MIK-förmågor hos barn och unga.
Detta i syfte att motverka hatbrott, radikalisering
och våldsbejakande. Mötet arrangerades i
samverkan med EU-kommissionen, Lettlands
regering och GAPMIL (Global Alliance for

Partnerships on Media and Information Literacy)
och ägde rum i Riga den 28 juni 2016.
Samma sak presenterades under Citizens of
Mediated World. Nordic – Baltic Perspectives on Media
and Information Literacy (MIL) arrangerat av den
finska mediemyndigheten KAVI och
NORDICOM i Helsingfors den 2 maj.
Konferensen arrangerades under UNESCO:s
World Press Freedom Day och i samarbete med
relevanta organisationer i de baltiska staterna.
Myndigheten deltog med presentationen Freedom
of speech and schemes to combat anti-democratic
propaganda vid ett möte rubricerat The Judicial
Response to Terrorism in Relation to the EU Charter of
Fundamental Rights – The Fight Against Violent
Radicalisation and Protection of Fundamental Rights vid
Europarådet i Strasbourg den 8–9 december
2016. Myndigheten bjöds in av Domstolsverket
att delta i detta möte för vidareutbildning av
domare i Europa med finansiering av EUkommissionen.
Inom ramen för arbetet med Swedish Safer Internet
Centre har myndigheten under 2016 deltagit vid
följande möten:



Insafe Training Meeting
Steering Committee Meeting

Myndigheten deltog även vid ett nordiskt
barnrättsmöte i Köpenhamn den 27 maj,
arrangerat av Nordbuk (rådgivande och
koordinerande organ i alla barn- och
ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet).

Expert- och referensgrupper
Myndigheten har under 2016:



samverkat med Integritetskommittén
(dir. 2014:65) vid två hearings
varit aktiv i – utifrån regeringsbeslut –
referensgruppen till den Nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism
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medverkat med föreläsning och
paneldiskussion vid ett
heldagsseminarium om barn och
datorspel, arrangerat av Tekniska museet
deltagit som kommentator vid en
utvärdering av användningen av sociala
medier i projekt som stötts av Allmänna
arvsfonden
deltagit i Nätverket för internetstatistik
där såväl myndigheter, forskare och
kommersiella aktörer ingår
deltagit i nätverket EU Media Literacy
Expert group inom ramen för EUkommissionens CNECT (DG
Communications Networks, Content and
Technology)
deltagit i nätverket Digitalisation and youth
group (DG for Education and Culture).

Myndigheten har också under året deltagit i
Nätkolls referensgrupp. 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.
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3.3 Särskilda regeringsuppdrag
och åtaganden
3.3.1 Pågående regeringsuppdrag
Prestation
Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga
kampanjen No Hate Speech Movement
(Ku2015/01869/D) till att också omfatta insatser för
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
genom att stärka barns och ungdomars medie- och
informationskunnighet. Uppdraget ska slutredovisas till
Forum för levande historia med kopia till regeringen den 1
mars 2017.
Den sammantagna projektramen i uppdraget
omfattar 2,9 miljoner kr.
Myndigheten driver kampanjen med en strävan
att få fler vuxna i barns närhet att prata med barn
och unga om deras rättigheter respektive
skyldigheter. I arbetet har det varit viktigt att lyfta
fram hur unga själva definierar och ser på näthat.
Av myndighetens rapport Föräldrar & medier från
2015 framgår det att föräldrar anser att de själva
har ett stort ansvar vad gäller skydd av barn och
unga när de använder medier – samtidigt som de
anser att samhället till mycket liten del skyddar
barn och unga när dessa använder internet.
Uppdraget ska slutredovisas 1 mars 2017, varför
utfall och kvalitativa aspekter inte redovisas i det
följande. Myndigheten bedömer dock att
prestationerna som utförts under 2016 dels har
utgjort en betydande del av myndighetens
verksamhet under året, dels är av sådant intresse
att de redan nu bör presenteras.

A. Safer Internet Day
Målgrupp: föräldrar
Tidsperiod: februari 2016
Safer Internet Day är en årlig aktivitet på europeisk
nivå som genomförs synkroniserat under en
bestämd dag i februari över hela Europa.
Myndigheten valde 2016 att driva en kampanj
kopplat till detta evenemang, men att förlänga
insatsen till att gälla för hela februari månad.
Följande har producerats och genomförts i syfte
att stärka målgruppen föräldrar:









En särskild föräldraingång på
webbsidan No hate
(nohate.se/foraldrar).
En folder med föräldraråd Hat och
kränkningar på internet. En vägledning
till föräldrar och andra vuxna nära barn.
En riktad spridning till folk- och
skolbiblioteken av ovanstående
folder översatt till engelska, persiska,
somaliska, franska och arabiska.
En film (45 sekunder om ditt barns
digitala vardag).
En affisch med stöd till föräldrar om
hat och kränkningar på nätet.

B. Sommarkampanj
Målgrupp: föräldrar
Tidsperiod: 9 juli till 22 augusti 2016

Syftet med denna kampanj var att använda ett
forum (Facebook) som många föräldrar använder
på semestern och göra dem uppmärksamma på
vikten av att tala med sina barn om hur man
kommunicerar med varandra på nätet. Den
kommunikativa tanken var ”att näthatet inte tar
semester”.
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C. Höstkampanj
Målgrupp: pedagoger, bibliotekarier
och föräldrar
Tidsperiod: 21 oktober till 10
december 2016
I denna kampanj riktades utskick med
information om No hate-material till
samarbetspartners inför No hate-dagen (se punkt
D) för spridning i sina respektive kanaler.
Syftet var att sprida kännedom om materialet för
arbete i skolan genom att bl.a. lägga upp en
lektion om materialet No hate i skolan på
lektion.se.

D. No hate-dagen
Målgrupp: unga
Tidsperiod: 4 november 2016
No hate-dagen genomfördes som en digital
kampanj för att belysa frågan om hat på nätet.
Kampanjen bedrevs för tredje året i rad i
samarbete med bland annat en svensk nyhetssajt.
Syftet var att nå så många unga som möjligt i
åldern 13–25 år.

E. Tubecon
Målgrupp: unga och föräldrar
Tidsperiod: 3 september till 10
december 2016

Då ovan beskrivna No Hate-dag i utvärderingar
visat sig ha störst genomslag i de tre
storstadsregionerna Malmö, Stockholm och
Göteborg så har myndigheten valt att investera i
ytterligare spridning utifrån ett geografiskt
perspektiv genom att medverka i Tubecon, ett
turnerande event där unga personer får möta
några av landets största sociala medier-kändisar.
Under turnén besöktes åtta städer runtom i

landet. Syftet med myndighetens medverkan var
att synliggöra näthatsrelaterade frågor och No
hate-kampanjen.
Myndigheten har med denna satsning skapat och
spridit:



Fyra filmer om youtubers utsatthet
gällande näthat.
Ett digitalt föräldra-quiz för att skapa
kännedom hos föräldrar om barns
digitala vardag.

Tubecon besöktes av sammanlagt 9 938 personer
varav 80 % var yngre än 20 år.

F. Julkampanj
Målgrupp: vuxna
Tidsperiod: 22 december till 26
december 2016

Under decembers sista vecka 2016 genomförde
myndigheten en kampanj på Facebook med
budskapet ”näthatet tar inte julledighet”.
Målgruppen för kampanjen var vuxna och målet
var att uppmärksamma dessa på att barn och
unga ofta tillbringar mer tid med sociala medier
när det är skollov – och att hat och kränkningar
inte upphör även om skolan har ett uppehåll.

G. Utveckling av ett pedagogiskt
material om propaganda och
bilders makt.
Målgrupp: pedagoger

Myndigheten har i samverkan med Konstfack
och Forum för levande historia tagit fram ett
omfattande pedagogiskt material som ska öka
kunskapen om stereotypa bilder, propaganda
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och åsiktsbubblor i ett demokratistärkande
syfte. Materialet Propaganda och bilders makt är
avsett för pedagoger inom ett antal ämnen i
skolan och består av en lärarhandledning och
olika fördjupande texter.

H. Voddar om de juridiska aspekterna av
näthat.
Målgrupp: pedagoger och unga

Syftet med att producera åtta korta filmer i form
av voddar (videoinspelning av en podd) var att
lyfta fram olika näthatsrelaterade frågor för att
sedan diskutera olika juridiska konsekvenser, med
målsättningen att öka kunskapen om att agera
säkert på nätet. Dessa voddar behandlar t.ex.
förtal, hets mot folkgrupp, och olovlig spridning
av bilder och film.

I. Poddar om rasism, sexism,
främlingsfientlighet och andra former
av intolerans
Målgrupp: pedagoger

Med stöd i regeringsuppdraget har myndigheten
producerat fem poddar:








Värna demokratin och stärka eleverna,
om hur man kan agera om man
misstänker radikalisering i skolmiljö.
Bilder – från visuellt småprat till
extremistpropaganda, om hur man kan
tolka omvärlden när bilden allt mer
tränger ut texten i medier.
Sexism på nätet – ett hot mot demokratin,
olika aspekter av hur sexism tar sig
uttryck på nätet.
Hjälp på nätet – juristens bästa råd, om
olika juridiska konsekvenser av
näthat.



Diagnos i det digitala, om gruppen barn
och unga med en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning och den
utsatthet som kan föreligga.

J. Migrering av No hate-kampanjsida
till Statens medieråds webbplats

Den 15 september 2016 lanserade Statens
medieråd en ny webbsida för No Hate Speech
Movement. Nohate.se avvecklades och i stället
lanserades www.statensmedierad.se/nohate.
Syftet var att öka kännedom om – och spridning
av – kampanjen No Hate Speech Movement, att få en
mer effektiv och kontrollerad förvaltning, samt
åstadkomma större synergieffekter med
myndighetens övriga relaterade arbete.
Innan migreringen av webbsidan var användarna i
huvudsak aktiva vid de tillfällen då myndigheten
genomfört större och mer omfattande kampanjer.
Under övrig tid var användaraktiviteten mycket
låg. Målsättningen med de aktiviteter som
genomförts under 2016 har därför varit att
fördela användningen jämt över året samt att öka
användningen totalt sett.
Detta mål har uppnåtts (se figur 7 respektive 8),
liksom att myndigheten kan konstatera att sedan
migreringen genomfördes har andelen användare
per dag i genomsnitt ökat med 30 %.
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Figur 7. Nohate.se 2016

Figur 8. Statensmedierad.se/nohate 2016

Källa (fig. 7–8): Google Analytics.

Ekonomiskt utfall
Tabell 3.3.1.1. Uppdrag att utveckla och förlänga
kampanjen No Hate Speech Movement, Ku2015/01869/D,
tkr

Finansiering, bidrag
(rekv.
Kammarkollegiet)
Kostnader
Rest, överförs till 2017
Källa: Agresso.

2016
1 300

2015
1 600

1 902
250

748
852

Uppdraget ska slutredovisas 1 mars 2017.

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)
Den sammantagna projektramen i uppdraget
omfattar 1,8 miljoner kr.
Uppdraget ska slutredovisas 28 februari 2017.
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Ekonomiskt utfall
Tabell 3.3.1.2. Ku2016/01505/DISK, Ku2016/01622/delvis,
tkr
2016
Finansiering, bidrag (rekv.
1 800
Kammarkollegiet)
Kostnader
810
Rest, överförs till 2017
990
Källa: Agresso.

Uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på
internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet,
hatbrott och extremism, Ku2016/01671/DISK
Den sammantagna projektramen i uppdraget
omfattar 1 miljon kr.

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 både 2015 och 2016.
Statens medieråd arbetar löpande utifrån de mål
som satts upp i miljöhandlingsplanen och under
2016 har följande styrdokument med miljöhänsyn
reviderats:


Policy: Miljöledningsarbete



Policy: Tjänsteresor



Riktlinjer för direktupphandling



Rutin för hantering av avfall och farligt
avfall



Rutin för öppning och stängning av
Statens medieråds lokaler



Rutin för budtjänster för Statens
medieråd

Uppdraget ska slutredovisas 1 mars 2018.
Ekonomiskt utfall
Tabell 3.3.1.3. Ku2016/01671/DISK, tkr
2016
Finansiering, bidrag (rekv.
Kammarkollegiet)
Kostnader
Rest, att återbetala senast 1 april
2017
Källa: Agresso.

250
194
56

3.3.2 Övriga åtaganden
Miljöarbetet vid myndigheten
En hållbar utveckling har tre dimensioner: en
ekologisk, en social och en ekonomisk.
Myndigheter ska i enlighet med förvaltningslagen
effektivt hantera allmänna medel, samt ta
miljöhänsyn och arbeta med miljöledning utifrån
Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga
myndigheter. I denna förordning framgår i 26 §
”[…] att myndigheter som hör till Kulturdepartementet
ska ett miljöledningssystem enligt 3 §”, vilket innebär
att myndigheten ska ”[…] inom ramen för sitt
ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som
integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet så att
man tar hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta
miljöpåverkan på ett systematiskt sätt.”
Redan 2013 startade myndigheten ett systematiskt
arbete i syfte att se över myndighetens

Myndigheten verkar aktivt för att material trycks i
så ringa omfattning som möjligt. Istället
tillgängliggörs material huvudsakligen digitalt.
Resor i tjänsten ska minimeras och i möjligaste
mån ersättas med digitala mötesformer, samt att
de transportmedel som väljs belastar miljön så lite
som möjligt. För att få en än mer detaljerad
statistik gällande resor och dess belastning i olika
former har myndigheten under 2016 avropat en
ny resebyråtjänst genom ramavtal. I
förfrågningsunderlaget ställdes som ska-krav att
leverantören ska kunna prestera miljöstatistik i
enlighet med Naturvårdsverkets standard (Tabell
3.3.2.1).
I enlighet med myndighetens miljöpolicy har
också en övergång till direktinköp av produkter
och tjänster med miljökrav påbörjats. Fler inköp
genom avrop från de ramavtal som tillhandhålls
på Kammarkollegiets tjänst Avropa.se borgar för
att miljökrav ställs på ett systematiskt sätt. Avfall
och utrangerade produkter hanteras och
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omhändertas så säkert och miljövänligt som
existerande system och lagar möjliggör och
kräver.
Elförbrukningen i myndighetens lokaler hålls
nere genom tekniska insatser och löpande
mätning. Energianvändningen per anställd har
därmed minskat med närmare 20 % sedan 2013.
En ambition är nu att säkerställa att
myndighetens låga energinivå bibehålls (Tabell
3.3.2.2).
All personal genomgår dessutom både
grundutbildning och löpande fortbildning inom
miljöområdet.

Tabell 3.3.2.1. Resor 2015–2016, kilometer
Aktivitet
Tåg
Flyg inrikes
Flyg utrikes
Buss
Bil
Taxi
Källa: Amex resebyrå samt egenrapportering.

2016
8 415
988
45 382
214
475
405

2015
3 596
5 665
23 516
33
276
123

Tabell 3.3.2.2. Elförbrukning 2013–2016
Aktivitet
Antal anställda medeltal
Elförbrukning (kWh), totalt
Kostnader för el (kr)
Elförbrukning (kWh)/anställd
Källa: Svenska Filminstitutet (hyresvärd).

2016
21
14 499
18 125
690,4

2015
19
14 328,5
17 911
754,1

2014
22
15 261,5
19 079
693,7

2013
20
16 707
20 885
835,4
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Swedish Safer Internet Centre
Statens medieråd, och tidigare kommittén
Medierådet (U 1990:03), har sedan år 2005
deltagit i ett antal EU-program i syfte att verka
för ett säkrare internet för barn och unga.
Programmen har under åren avlöst varandra och
legat under olika direktorat inom EUadministrationen, vilket inneburit olika krav
gällande form och innehåll.

Insafe har delat med sig av t.ex. verktyg och
kampanjer via nätverkets publika sajt
Betterinternetforkids.eu. Där har myndigheten
bl.a. publicerat ett antal verktyg och översatta
delar av det pedagogiska verktyget MIK för mig.
För mer detaljerad redovisning kring prestationer
inom ramen för EU-projektet finns särskild
avrapportering – som efter revision – avlämnats
till EU/INEA (dnr 04.01-73/2014) under 2016.

Statens medieråd ansökte i januari 2016 om
medel (193 587 euro) inför kommande
programperiod (CEF-TC-2015-1 Safer Internet
Generic Services, för aktivering mellan den 1 juli
2016 och den 31 december 2018). Myndighetens
ansökan behandlades dock inte av mottagande
part.
Detta bortfall av EU-medel drabbade den redan
planerade verksamheten vid myndigheten. Som
en konsekvens av den förändrade
budgetsituationen togs därför beslut i maj 2016
om att reducera antalet tjänster vid myndigheten.
Statens medieråd har dock under januari 2015–
juni 2016 nationellt drivit EU-kommissionens
projekt Safer Internet Centre Sweden-(CEF-TC2014-1 029) och har därmed även varit den
svenska representanten i det europeiska nätverket
Insafe fram till den 30 juni 2016.
Statens medieråd har koordinerat det samlade
projektet där även Bris (Barnens rätt i samhället)
deltagit. Finansiering och budgetposter har dock
varit organisationerna särskilda. Statens medieråd
har – utifrån upprättade och godkända
projektredovisningar – transfererat bidragsmedel
till Bris.
Projektet var finansierat till 50 % av EUkommissionen (genom INEA, Innovation &
Networks Executive Agency) och myndigheten
stod för resterande 50 % av projektkostnaderna
via förvaltningsanslaget.
EU-projektet har varit strikt formbundet med
fasta avrapporteringspunkter samt ett antal möten
där myndigheten förväntats delta. Medlemmarna i
39(55)

Statens medieråd Årsredovisning 2016

Ekonomiskt utfall
Tabell 3.3.2.4. EU-projekt, SIC SE III, tkr
Total budgetram,
projekt (100 %)
Projektperiod

Total budget,
bidrag (50 %)
3 585*

2016

2015

1 792*

2015-01-01–2016-06-30
Erhållna bidragsmedel
- förfinansiering
- slutfinansiering

717**
1 056**

Kostnader mot bidrag

898

839

Kostnader mot anslag

898

839

Källa: Agresso.
Angivna belopp avser Statens medieråds del av projektet.
*) Total budgetram: 387 174 euro, total budget bidrag 193 587 euro, omräknat till kurs 9,2585.
**) Förfinansiering, 77 434,49 euro och slutbidrag, 110 698,36 euro, omräknat till kurs per utbetalningsdag, 19 maj 2015 (9,2585)
och 30 december 2016, (9,5405).

Tabell 3.3.2.5. Samlat projektutfall, tkr
Totala kostnader under projektperioden
3 474
Finansierat med bidragsmedel (50 %)
1 737
Finansierat med förvaltningsmedel (50 %)
1 737
Totalt bidrag
1 773
Överskjutande bidrag, (overhead) *
36
Källa: Agresso.
* Den överskjutande delen av bidraget, 36 tkr, är bokfört som en kostnadsreduktions på kontot för myndighetens hyreskostnader.
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FINANSIELL REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING
2016

2015

18 747
0
3 874
5

16 409
7
2 387
1

22 626

18 804

-13 908
-1 813
-6 473
-15
-417

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

-22 626

-18 804

0

0

3 549

3 811

-3 549

-3 811

Saldo

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

(tkr)

Not

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

1
2
3

Summa

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

4
5
6

Summa

Verksamhetsutfall

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

7
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BALANSRÄKNING
2016-12-31

2015-12-31

423

646

423

646

28
133

58
282

161

340

249
446

583
279

695

862

484
0

428
122

484

550

228

-546

228

-546

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

3 341

2 764

Summa

3 341

2 764

SUMMA TILLGÅNGAR

5 331

4 617

0
0

0
0

0

0

294

267

294

267

(tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

8

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

9
10

Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

11

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

12

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

13

Summa

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

14

Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa

15
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2016-12-31

2015-12-31

584
526
1 263
263

973
544
1 020
185

2 635

2 721

737
1 665

753
875

Summa

2 402

1 628

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

5 331

4 617

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

Not
16
17
18

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

19
20
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag

Ing. överföringsbelopp

(tkr)

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Not
Uo 17 11:4
ap.1 Statens medieråd (ram)

21

Summa

91

18 307

18 398

-18 747

-349

91

18 307

18 398

-18 747

-349

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

Beräknat

Not

22

Inkomster

belopp

3 200
3 200

3 549
3 549
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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.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordningen om myndigheters bokföring)
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.

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

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter

3 år

Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Övriga kontorsmaskiner

6 år

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

Ersättningar och andra förmåner
Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag
Kronor
Ewa Thorslund (2012-05-07--fortgår)
Direktör/Myndighetschef

Lön
1 030 646

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

Rådsledamöter/andra styrelseuppdrag
Kronor
Katti Hoflin
Jesper Strömbäck

Ersättning
975
975

VD-Corestad AB

Malin Bergström

975

Jussi Karlgren
Ledamot - Beteendevetenskap i praktiken Isling AB

1 950

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.
2016
2015
Sjukfrånvaro
Totalt
3,88%
7,15%
Andel 60 dagar eller mer
64,38%
45,26%
Kvinnor*
12,06%
Män
Anställda
- 29 år
Anställda 30 år - 49 år
Anställda 50 år * Värdet för kvinnor angavs felaktigt år 2015 till 11,00% ska vara 12,06%.
Sjukfrånvaro för kvinnor och män samt åldersgrupper lämnas inte då antalet anställda i en grupp
är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning
Not

0
0

7
7

2 940
934
3 874

1 189
1 198
2 387

4
1
5

1
0
1

8 766
21
4 684
458
13 908

7 871
16
4 031
538
12 439

35
705
203
5 530
6 473

71
1 005
338
2 951
4 365

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

Not

2015

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

Not

2016

3 Finansiella intäkter
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa
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)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa
Ökade lönekostnader till följd av fler anställda 2016

Not

5 Övriga driftkostnader
Reparationer och underhåll
Resor, representation, information
Köp av varor
Köp av tjänster*
Summa
*Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period
föregående år beror på genomförd datainsamling från SCB för
biennala rapporten "Ungar & Medier" 1 215 tkr. Avrop från
upphandlad kommunikationsbyråtjänst för att främst hantera
särskilda regeringsuppdrag 1 045 tkr.
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Not

6

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

14
1
15

5
0
5

3 548
1
3 549

3 809
1
3 811

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

Not

7

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Offentligrättsliga avgifter
Finansiella intäkter, dröjsmålsränta
Summa
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Balansräkning
2016-12-31

2015-12-31

769
14
784
-123
-238
-361
423

67
702
769
-67
-56
-123
646

146
146
-88
-31
-118
28

146
146
-57
-31
-88
58

1 451
-21
1 430
-1 170
-148
21
-1 298
133

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

249
249

583
583

344
139
484

340
88
428

Not 8 Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde*
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar*
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
*Jämförelsevärden för 2015 har korrigerats

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

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

Not 11 Kundfordringar
Fastställande av åldersgränser
Summa

Not 12 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
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Not

13

2016-12-31

2015-12-31

-583
-3 549
3 883

-217
-3 811
3 445

-249

-583

-91
18 747
-18 307

600
16 409
-17 101

Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde

349

-91

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

129

129

129

129

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

3 950
-67
-3 883

3 454
-9
-3 445

0

0

228

-546

267
26
294

242
25
267

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde
Skulder avseende Uppbörd
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto

Summa Avräkning med statsverket

Not

14

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

Not

15

Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
Syftet med avsättningen är att utifrån verksamhetens
behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt
omställningsarbete. För 2017 har bedömning gjorts att ca
150 tkr kommer att nyttjas.
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2016-12-31 2015-12-31

Not

16

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans

973
28
-417
584

523
689
-239
973

3 000

3 000

10
286
229
526

0
197
346
544

263
263

185
185

489
0
248
737

438
33
282
753

Bidrag från EU*
Bidrag från Kammarkollegiet
Summa

369
1 296
1 665

0
875
875

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

425
1 240
1 665

23
852
875

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

Not

17

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa

Not

18

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Summa

Not

19

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Not

20

Oförbrukade bidrag

*Oförbrukade bidrag som avser BRIS andel av EU-medel.
Medlen är vidarebefordrade till BRIS 201701.
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Anslagsredovisning
Not

21

Uo 17 11:4 Ramanslag
ap.1 Statens medieråd (ram)
Enligt regleringsbrevet disponerar Statens medieråd en anslagskredit på 549
tkr. Under 2016 har Statens medieråd nyttjat 349 tkr av krediten.
Anslaget är räntebärande.

Not

22

2522
Fastställande av åldersgränser för framställning i film
Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av åldersgränser för
film som ska visas offentligt. Avgifternas storlek framgår av lagen (2010:1882)
om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Inkomsterna får inte
disponeras av Statens medieråd.
Avgifterna för fastställande av åldersgränser ska redovisas mot inkomsttitel
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA
UPPGIFTER
(tkr)

2016 2015 2014 2013

2012

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

3 000
584

3 000
973

2 000
523

3 000
721

3 000
806

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

2 100
0

2 100
0

2 100
0

1 400
0

1 600
0

0
14

1
5

14
0

34
0

34
0

3 200
3 549

4 000
3 811

4 200
3 180

7 000
6 399

8 000
6 935

0

7

0

2

1

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

549

513

811

500

508

Utnyttjad
UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag)

349

0

600

0

0

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

0

91

0

74

1 112

16
21

15
19

18
22

17
20

14
17

1 387

1 237

1 265

1 181

1 287

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Bemyndigande Ej tillämplig
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad

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

Stockholm 22 februari 2017

Ewa Thorslund
Direktör
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