
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSREDOVISNING 2013 

  



Statens medieråd – Årsredovisning 2013 
 
 
 
 

2 (38) 
 

Innehåll 

Förord 3 

  

RESULTATREDOVISNING  

1 Samlad redovisning av verksamheten 2013 5 

 1.1 Mål och uppdrag 5 

 1.2 Verksamhetsstyrning 5 

 1.3 Personal- och kompetensförsörjning 8 

 1.4 Verksamhetens kostnader och intäkter 9 

 1.5 Kvalitativa aspekter av verksamhetens resultat 10 

2 Följa medieutvecklingen 11 

3 Sprida information och ge vägledning 12 

4 Fastställa åldersgränser för film 14 

5 Övriga uppdrag och åtaganden 18 

 5.1 Jämställdhet och mångfald i verksamheten 18 

 5.2 Samverkan med andra myndigheter och aktörer 18 

 5.3 Internationellt arbete 20 

 5.4 Särskilda regeringsuppdrag och åtaganden 20 

 5.5 Swedish Safer Internet Centre 24 

FINANSIELL REDOVISNING  

Resultaträkning 26 

Balansräkning 27 

Anslagsredovisning 29 

Tilläggsupplysningar 30 

Noter 33 

Sammanställning över väsentliga uppgifter 37 

Underskrift 38 

  

  

 

 

  



Statens medieråd – Årsredovisning 2013 
 
 
 
 

3 (38) 
 

Förord 

I mars 2013 presenterade regeringens Framtidskommission sin slutrapport, Svenska framtidsutmaningar. 

Här beskrivs bl.a. de demokratiska utmaningarna som följer med medielandskapets förändringar. Även om 

utvecklingen är mycket positiv i sig innebär den samtidigt fler utmaningar, framför allt risken för ökande 

deltagarklyftor, ökade kunskapsklyftor, ökad polarisering av åsikter och verklighetsuppfattningar.  

Parallellt med detta visar undersökningar att läsförståelsen bland barn och unga minskar. Samtidigt som 

kraven ökar gällande förmågan att analysera och kritiskt värdera medieinnehåll och att söka, välja, hantera 

både information och samtidigt sin egen – och andras – identitet och integritet. Steget från att vara en 

passiv konsument till att agera som en aktiv producent är stort och kräver både kunskap och 

ansvarstagande. 

Under 2013 har Statens medieråd publicerat tre rapporter om barns och ungas medieanvändning och 

föräldrars attityder kring denna. Rapporterna visar på stora förändringar i medielandskapet och en ökad 

oro bland föräldrar. Vi ser att internetanvändningen både ökar och samtidigt sjunker allt längre ned i 

åldrarna. Internet finns med oss i fickan, hela tiden, dygnet runt. 

Dessa nya förutsättningar och snabba förändringar visar på vikten av att vi är välinformerade om hur 

medier fungerar, hur vi på ett kritiskt sätt kan förhålla oss till den information i form av text och bild vi 

möter, och vilka både möjligheter och krav som följer med den publicistiska roll som nu snart när varje 

medborgare – oavsett ålder – har. Denna för både samtid och framtid helt avgörande förmågan kallas för 

medie- och informationskunnighet (MIK) och den rustar enligt UNESCO oss medborgare med de 

kompetenser som behövs för att leva upp till FN:s grundläggande mänskliga rättigheter gällande åsikts- 

och yttrandefrihet. Av dessa skäl kretsar en stor del av myndighetens verksamhet idag kring att utveckla 

verktyg och metodmaterial i syfte att öka medie- och informationskunnigheten hos barn och unga. 

Under 2013 har Statens medieråd tilldelats nya regeringsuppdrag av kvalificerad karaktär vilket kan ses 

som tecken på att myndigheten är en sakkunnig och tillförlitlighet aktör inom området barns och ungas 

medievardag. Dessa nya uppdrag tillgängliggör inte bara ny kunskap utan innebär också utmaningar och 

förändringar inom myndighetens organisation och dagliga arbete. Det föränderliga medielandskapet ställer 

krav på nya kompetenser och en allt mer kvalificerad omvärldsbevakning. Myndigheten har att på ett 

pragmatiskt sätt ställa om för att på kort tid tillgodose just den kunskap som krävs för ett visst uppdrag. 

Uppgraderingen sker genom både nyanställningar och samarbeten med universitet/högskola och andra 

relevanta samhällsaktörer. 

Under året har en rapport om våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet publicerats 

vilken, på ett internationellt plan, är unik i sitt slag. Rapporten har bland annat citerats extensivt i 

regeringens departementskrivelse ”Våldsbejakande extremism i Sverige” (DS2014:4). 

Samarbeten har initierats, och i förekommande fall fördjupats, med myndigheter, departement och andra 

aktörer som på olika sätt verkar inom hela, eller delar av, myndighetens uppdragsområde. Allt i syfte att 

skapa ett mervärde genom att gemensamt öka kunskapsnivån och bättre sprida det material och de verktyg 

som produceras. 

 

Ewa Thorslund, direktör  

Statens medieråd  
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1 Samlad redovisning av verksamheten 2013 

1.1 Mål och uppdrag 

Riksdagens mediepolitiska mål är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och 

tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna.  

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.  

Myndigheten har utifrån 1 § i instruktionen formulerat ett långsiktigt mål som också tar fasta på det 

mediepolitiska målet att motverka skadliga inslag i massmedierna:  

Barn och unga i Sverige ska vara medvetna medieanvändare och vara skyddade från 

skadlig mediepåverkan 

Det övergripande målet har följande tre delmål: 

a) Nära-barn-professionella och andra vuxna i barns och ungas närhet har kunskap om medier och 

information i relation till barn och unga samt en medvetenhet om betydelsen av medie- och 

informationskunnighet (MIK) i samhället. 

b) Beslutsfattare, såväl privata som offentliga, har kunskap om medier och information i relation till barn 

och unga samt en medvetenhet om betydelsen av medie- och informationskunnighet (MIK) i samhället. 

c) Genom ett effektivt och rättssäkert fastställande av åldersgränser för film som kan vara skadlig för 

välbefinnandet hos barn – skyddas barn under 15 år från skadlig mediepåverkan vid offentlig filmvisning. 

 

1.2 Verksamhetsstyrning 

Verksamhetsstyrning sker utifrån tre olika principer – styrning med regler, organisation och mål. 

Vanligtvis återfinns alla principer i alla verksamheter, men har olika stor påverkan beroende på 

verksamhetens art.  

Styrningen av Statens medieråd åskådliggörs i en styrkarta som bygger på dessa tre principer samt på ett 

externt respektive ett internt perspektiv. Kartan åskådliggör också hur verksamheten följs upp. 
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Det finns lagar och förordningar som ger en utgångspunkt för verksamhetsstyrningen tillsammans med 

myndighetens regleringsbrev, förordning med instruktion samt de särskilda uppdrag som regeringen ger. 

Från både uppdragsgivare och andra myndigheter finns förväntningar på olika former av samråd och 

samverkan.  

Den organisation som myndigheten valt omfattar tre verksamhetsområden: följa medieutvecklingen, 

sprida information och ge vägledning samt 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 har ett övergripande mål tagits fram. Detta mål tar sin 

utgångspunkt i myndighetens instruktion. Se vidare 1.1 Mål och uppdrag.  

Uppföljning sker det främst inom ramen för årsredovisningen, där genomförda aktiviteter följs upp. Vid 

sidan av detta görs också fristående uppföljning av olika projekt. Den ekonomiska uppföljningen bygger 

idag på de utgiftsprognoser som myndigheten levererar tre gånger per år till Kulturdepartementet. 

Myndighetens metoder för uppföljning kan dels beskrivas som en checklista för projektuppföljning, dels 

som ett årshjul med utgångspunkt i budgetåret.  

Detta årshjul kan illustreras enligt följande: 
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För att skapa utrymme för en effektiv och relevant uppföljning är det viktigt att tydliggöra hur styrningen 

ser ut samt att synliggöra och synkronisera processerna budgetarbete, årlig verksamhetsplanering samt 

kompetens- och medarbetarutveckling.  

I årshjulet åskådliggörs dessa tre processer. Som alla organisationer påverkas också Statens medieråd av 

omvärlden. I bilden ovan illustreras detta i det yttersta lagret genom dels regleringsbrevet som kommer i 

december, dels vår- och höstpropositionerna. Myndighetsdialogen sker primärt vid två tillfällen under året.  

Årshjulet utgår från det årliga budgetarbetet som i modellen lyfter fram budgetbeslut och framtagandet av 

densamma (orange färg). I det inre grå lagret återfinns verksamhetsplaneringen där mål formuleras varpå 

verksamhetplan beslutas. Föregående års mål utvärderas innan nya mål sätts. 

Det innersta lagret (orange pilar) avser kompetens- och medarbetarutveckling, vilket utgör ett handslag 

mellan verksamhet och individ. Denna process inleds i samband med årliga medarbetarsamtal där direktör 

och medarbetare kommer överens om årets förväntade prestationer utifrån fastställd 

verksamhetsplanering och utvecklar tillsammans individuella mål utifrån vad som ska uppnås under 

kommande år. Det är också viktigt att diskutera vad som krävs av individ och eventuellt grupp för att 

dessa prestationer ska kunna uppnås.  

I slutet av året genomförs lönesamtal kopplade till årets uppnådda resultat – både gemensamt och på 

individuell nivå. 
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Genom att använda interna kvartalsrapporter och årsredovisningen som regelbundna analystillfällen, där 

utgiftsprognoser utgör en bas, utvecklas en uppföljning av aktiviteter och – om möjligt – av mål. En 

gemensam rapport för varje kvartal sammanställs för uppföljning av både ekonomi och verksamhet.  

 

1.3 Personal- och kompetensförsörjning 

För att säkerställa att rätt kompetens finns att tillgå vid myndigheten – för att i förlängningen kunna 

uppfylla verksamhetens mål – har Statens medieråd genomfört följande åtgärder under 2013. 

I strävan att skapa en mer lärande organisation har ett arbete påbörjats i syfte att förbättra processerna för 

lärande och kunskapsinhämtning hos samtliga anställda gällande de ämnesområden inom vilka 

myndigheten verkar. Ytterligare insatser har varit att tillsammans med övriga mediemyndigheter arrangera 

gemensamma seminarier för all personal. Därtill har mediemyndigheterna skapat myndighetsgemensamma 

arbetsgrupper som specifikt ska öka kompetensen inom områdena omvärldsbevakning, tillgänglighet samt 

skydd av barn och unga. Statens medieråd har även genomfört ett antal interna kunskapshöjande 

seminarier kring bland annat förvaltningsrätt, arkivhantering och Yttrandefrihetsgrundlagen. 

En genomlysning av delar av personalens kompetens har genomförts av tredje part i syfte att skapa en bild 

av existerande kompetens samt behov av kompletterande sådan vid t.ex. nyrekryteringar. 

Under 2013 rekryterades förhållandevis många nya medarbetare till myndigheten. Orsaken till dessa 

visstidsanställningar var främst nya regeringsuppdrag som, förutom en ökad arbetsinsats, ställde krav på 

nya kompetensprofiler. Vidare har myndigheten ett fördjupat samarbete med både Statens kulturråd och 

Svenska Filminstitutet i syfte att stärka och komplettera med kompetens inom främst områdena juridik, IT 

och HR. 

Delaktighet vid myndigheten uppnås bland annat genom veckovisa personalmöten på både verksamhets- 

och myndighetsnivå. Därtill sker en lokal samverkan vars form är satt under utveckling bl.a. utifrån möten 

med Partsrådet. Därutöver sker i början av året ett medarbetarsamtal, med uppföljande möte senare under 

året, i syfte att utifrån myndighetens verksamhetsplan och verksamhetsmål, skapa individuella mål i 

arbetet. Under oktober och november varje år sker, med stöd i de centrala förhandlingarna, ett initierande 

och ett uppföljande lönesättande samtal med varje anställd. 

I syfte att vidmakthålla en god arbetsmiljö har brandskyddsövning genomförts, förberedelser för mätning 

och tillhörande förbättring gällande luftkvalitet i arbetslokalerna avseende fukt, syre och temperatur inletts, 

samt ombyggnationer för att utnyttja arbetsytan bättre genomförts. 

Under året har även myndighetens policy för fortbildning och kompetensförsörjning förbättrats och 

uppdaterats.  

Myndigheten har initierat en kompetensutveckling av ledningsgruppen, med stöd av extern expertis, och i 

samband med detta även individuell coachning avseende verksamhetsansvarigas ledarskap. 

2013-12-31 hade myndigheten 20 personer anställda (exkl. tjänstlediga) vilket motsvarade 16,9 

årsarbetskrafter. 
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1.4 Verksamhetens kostnader och intäkter 

Statens medieråds verksamhet redovisas enligt följande indelning: 

 Följa medieutvecklingen 

 Sprida information och ge vägledning 

 Fastställa åldersgränser för film 

 Övriga uppdrag och åtaganden 

Det totala verksamhetsutfallet för Statens medieråds verksamhet 2013 blev 20 299 tkr (2012: 18 259 tkr). 

Nedan redovisas jämförande uppgifter avseende kostnader och intäkter för respektive verksamhetsområde 

åren 2011–2013, dvs. sedan myndigheten startade. Fluktuerande utfall mellan verksamhetsområdenas 

skilda år är, utöver till skäl av anslagsramar, i huvudsak beroende på att antalet och omfattningen av övriga 

uppdrag varierat mellan åren, vilket inneburit att myndighetens resurser allokerats mot dessa uppdrag. 

Under verksamheterna redovisar myndigheten sina prestationer. 

Kostnader fördelade på verksamhet, tkr* 

 2013 2012 2011 
Föl ja medieutvecklingen 2 882 3 912 2 681 
Sprida information och ge 

vägledning 

6 034 8 659 9 303 

Fastställa åldersgränser för 

framställningar i  film 

3 557 3 996 4 250 

Övriga  uppdrag och 
åtaganden 

7 826 1 692 1 841 

 

Intäkter fördelade på verksamhet, tkr* 

 2013 2012 2011 

Föl ja medieutvecklingen,    
ans lag 2 882 3 912 2 681 
Sprida information och ge 

vägledning, 

   

ans lag 4 527 6 522 7 501 
EU-program, bidrag 1 130 1 690 1 351 
EU-program, anslag 377 447 451 
Fastställa åldersgränser för 

framställningar i  film, 

   

ans lag 3 557 3 996 4 250 
Avgi fter ti ll inkomsttitel 6 399 6 935 8 798 
Övriga  uppdrag och 
åtaganden, 

   

ans lag 5 999 759 1 841 
bidrag 1 827 933 0 

* En väsentlig del av kostnadsfördelningen bygger på uppskattningar av den tid medarbetarna lägger ned inom de skilda 
verksamhetsområdena. Denna schablonmätning av nedlagd arbetstid har gjorts vid fyra tillfällen under året och med detta mått 

som grund har de för myndigheten gemensamma kostnaderna fördelats procentuellt.  
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1.5 Kvalitativa aspekter av verksamhetens resultat 
Statens medieråd har under 2013 implementerat nya mätmetoder för att kunna redovisa kvalitativa 

aspekter på verksamhetens resultat. Dessa innefattar bland annat en undersökning bland filmdistributörer 

angående hur nöjda de är med myndighetens handläggning av filmgranskningsärenden. Sammantaget var 

de mycket nöjda med myndighetens handläggning avseende effektivitet och kvalitet när det gäller 

fastställandet av åldersgränser. Vad gäller myndighetens beslut svarade 90 % att dessa är begripliga och 

100 % ansåg att myndighetens beslutsmotiveringar är tydliga. Vidare genomfördes utvärderingar i form av 

deltagarenkäter i samband med seminariedagar om medie- och informationskunnighet. Resultatet visade 

bl.a. att 99 % tyckte att Statens medieråds seminariedag var intressant och givande och att 97 % skulle 

rekommendera en kollega att delta vid seminariet om det arrangeras igen.  

Ett mått på kvalitet är också att de beslut myndigheten fattar är korrekta. När det gäller beslut om 

åldersgräns på framställning i film har 10 av 225 överklagningsbara beslut – dvs. ärenden där myndigheten 

har fastställt en högre åldersgräns än den ansökta – överklagats under 2013 (2012: 10 av 243). Samtliga 

överklagningsärenden gällde åldersgränsen 15 år och sammanlagt 3 överklaganden bifölls. Det innebär att 

98,7 % av myndighetens överklagningsbara beslut inte har ändrats (2012: 97,1 %). 

Sedan Statens medieråd inrättades 2011 har myndigheten fått fyra särskilda regeringsuppdrag, varav två 

under 2013. Det är myndighetens bedömning att Statens medieråd ses som en sakkunnig och tillförlitlig 

part som genomför uppdragen med hög kvalitet och stringens. Vidare är resultatet av uppdraget 

(Ju2011/6776/D), rapporten Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet som publicerades 2013 

att betrakta som explorativ forskning vilket också rönt internationell uppmärksamhet. 
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2 Följa medieutvecklingen 

Myndigheten har i uppdrag att följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga. Detta innebär att 

analysera medieteknologisk utveckling, medieinnehåll, ägandestrukturer, politiska åtgärder och – framför 

allt – de medieanvändande barnens förhållande till dessa faktorer. Vid sidan av de särskilda kartläggningar 

myndigheten genomfört, bevakas medieutvecklingen med avseende på ovan nämnda områden genom att 

följa akademisk forskning och undersökningar genomförda av andra aktörer på området och vid behov 

kontaktas externa experter för att fördjupa kunskapen på specifika områden. Även samhällsdebatten om 

barn och medier följs för att säkerställa en allsidig och bred omvärldsbild. 

Aktiviteter: Verksamheten inom området har under 2013 i stor utsträckning inriktats på tre 

regeringsuppdrag. Ett av dessa har slutförts under 2013 (Ju2011/6776/D) medan de andra två fortskrider 

under 2014. Uppdragen redovisas under 5.4 Särskilda regeringsuppdrag och åtaganden.  

Övriga aktiviteter inbegriper bl.a. en presentation av ungas medievanor och medie- och 

informationskunnighet vid SO-dagarna arrangerat av Lärarnas Riksförbund, deltagande på 

förvaltningspolitiska dagen, medverkan vid en paneldebatt om våldsbejakande extremism vid konferens 

anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting och Justitiedepartementet samt deltagande vid 

forskningskonferensen Game over/play again!, arrangerat av Kungliga biblioteket. Myndigheten har vidare 

medverkat i olika mediala sammanhang, däribland nyhetsprogram i Sveriges Television och TV4, Sveriges 

Radio samt Vetenskapens värld i SVT, bl.a. i samband med publicering av Ungar & medier och rapporten 

om våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet (se 5.4 Särskilda regeringsuppdrag och 

åtaganden). 

 

RESULTAT 

Prestation: Ungar & medier. Inför datainsamlingen för myndighetens undersökning om barns och 

ungdomars medieanvändning, Ungar & medier, bearbetades frågeformulären i samarbete med SCB för att 

säkerställa relevanta resultat. Undersökningen omfattar sammanlagt 2 000 barn 9–18 år samt 4 000 

vårdnadshavare till barn 0–18 år. Datainsamlingsdelen påbörjades av Statistiska centralbyrån (SCB) under 

andra halvåret 2012. Datamaterial samt teknisk rapport skulle ha levererats till myndigheten v. 48 2012. 

Arbetet blev dock försenat och insamlingen avslutades först 2013-01-16. Slutleverans av ovanstående 

material till myndigheten skedde 2013-05-08. Förseningen ledde till att rapporterna publicerades under 

hösten 2013. Arbetet ledde fram till tre publicerade rapporter: Ungar & medier 2012/13 (76 s.), Småungar & 

medier 2012/13 (50 s.) samt Föräldrar & medier 2012/13 (44 s.). 

Utfall: Rapporten Ungar & medier 2012/13 laddades under året ned 3 269 gånger, Småungar & medier 

2012/13 927 gånger och Föräldrar & medier 2012/13 98 gånger från myndighetens webbplats (den 

lanserades 2013-12-19). De två förstnämnda rapporterna har också spridits i tryckt form i cirka 700 

exemplar vardera. Rapporten Föräldrar & medier 2012/13 har endast publicerats i digital form.  
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3 Sprida information och ge vägledning  

Myndigheten har i uppdrag att sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. 

Verksamhetsområdet kretsar kring att sprida kunskap och material kring medie- och 

informationskunnighet (MIK). Med MIK avses kunskap om mediernas roll i samhället och de förmågor 

som gör att människor kan finna, analysera, kritiskt värdera information och själv skapa innehåll i olika 

medier och kontexter. Myndigheten anser att en ökad medie- och informationskunnighet bland barn och 

unga kan bidra till att stärka dem som medvetna medieanvändare. 

MIK-arbetet riktas främst mot myndighetens målgrupper av nära-barn-professionella, t.ex. lärare och 

bibliotekarier, men också mot föräldrar. Dessa målgrupper är myndighetens huvudsakliga kanaler för att 

nå barn och unga.  

Statens medieråd delfinansierar sitt MIK-arbete med bidragsmedel från EU:s Safer Internet Programme. 

Se vidare 5.5 Swedish Safer Internet Centre.  

Aktiviteter: Under 2013 har verksamhetsområdet sprida information och ge vägledning bl.a. inriktats mot 

att öka kunskapen om medie- och informationskunnighet. Detta arbete har bl.a. innefattat utvecklandet av 

en webbaserad lärplattform, det s.k. MIK-rummet. MIK-rummet syftar till att inspirera lärare och andra 

nära-barn-professionella och ge dem praktisk hjälp i att stärka barn och unga som medvetna 

medieanvändare. MIK-rummet ska lanseras vid Safer Internet Day i februari 2014. Arbetet med MIK-

rummet har skett i samarbete med Sveriges Utbildningsradio (UR), Konsumentverket och Svensk 

Biblioteksförening.  

 

RESULTAT 

Prestation: Safer Internet Day 2013 – Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online. Inför Safer 

Internet Day 2013 producerade Statens medieråd lärar- och elevmaterialet Jag <3 internet – dina rättigheter 

och skyldigheter online i syfte att lyfta frågor kring säkerhet på nätet. Materialet tar upp frågor som unga har 

att hantera i sin nätvardag och riktar sig till lärare på mellanstadiet och togs fram i samverkan med andra 

myndigheter och organisationer. Se 5.2 Samverkan med andra myndigheter och aktörer. 

Utfall: Lärar- och elevmaterialet Jag <3 internet har under 2013 laddats ned 9 842 gånger. En tryckt 

version har spridits i cirka 600 exemplar i samband med MIK-seminarier riktade mot bibliotekarier, se 

nedan. 

Prestation: Seminariesatsning mot bibliotekarier. Under hösten 2013 arrangerade Statens medieråd fyra 

regionala utbildningsseminarier (Malmö, Västerås, Sundsvall och Göteborg) riktade mot bibliotekarier och 

andra som arbetar nära biblioteken, i samarbete med länsbiblioteken. Syftet med seminarierna var att 

introducera ett medie- och informationskunnighetsperspektiv och stärka yrkesverksamma i sin roll när de 

möter unga medieanvändare. Seminarierna är ett resultat av ett samarbete mellan Statens medieråd och 

Svensk biblioteksförening under 2012 där ett kunskapsbehov hos bibliotekarier kring frågor om medier i 

relation till barn och unga identifierades. Bibliotekarier är en yrkesgrupp som kan arbeta för en ökad 

medie- och informationskunnighet, och de utgör en viktig målgrupp för myndigheten i det fortsatta 
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arbetet med MIK. Inför seminariesatsningen tog myndigheten fram en workshop och en folder om MIK. 

Ett av seminarierna filmades och finns på myndighetens webbplats. 

Utfall: Utvärdering av biblioteksseminarier. Myndigheten uppskattar det totala antalet deltagare till cirka 

600. Av totalt 515 svar på en utvärderingsenkät framgick att: 

 99 % tyckte att Statens medieråds seminariedag var intressant och givande (ja, absolut eller ja, 

delvis). 

 97 % skulle rekommendera (ja, absolut eller ja, kanske) en kollega att medverka vid seminariet om 

det arrangeras igen. 

 75 % lärde sig något som man kommer att ha nytta av i sin yrkesroll (i mycket eller ganska stor 

utsträckning). 

 80 % var mycket nöjda eller ganska nöjda med föreläsningarna, om man slår ihop svaren för alla 

passen. 

 

Statensmedierad.se och andra spridningskanaler 

Webbplatsen Statensmedierad.se utgör navet för myndighetens kommunikation. Via webbplatsen kan 

besökare beställa och ladda ned publikationer, lärarhandledningar, artiklar och övrigt material. Där sprids 

även myndighetens beslut kring åldersgränser på film, krönikor skrivna av direktören, information om 

myndighetens evenemang samt information om vad andra gör inom verksamhetsområdet. Under 2013 

hade statensmedierad.se 67 280 unika besökare (2012: 68 371) och 266 958 unika sidvisningar (2012: 

275 387). 

Twitter och Facebook: Statens medieråd har under året gjort en strategisk satsning på Twitter som 

kommunikationskanal vilket har resulterat i en ökning av följare från 400 till 1 700 under 2013 samt en 

ökad spridning av material som producerats under 2013, men även av tidigare publicerat material. Via 

Twitter sprids det som kommuniceras via myndighetens webbplats. Därutöver används Twitter för 

omvärldsbevakning och vidarespridning av andras inlägg (retweets). Myndigheten är också aktiv på 

Facebook i syfte att öka spridningen av information och material. 

Nyhetsbrev: Myndigheten skickar regelbundet ut ett digitalt nyhetsbrev. Se tabell nedan för utveckling 

över tid. 

Nyhetsbrev, antal 

Digi tala nyhetsbrev 2013 2012 2011 

Antal  5 6 5 
Prenumeranter 4 761 4 310 3 829 

Nya prenumeranter* 451 525 400 
*Avser mätning 1 januari respektive 31 december. Observera att man kan avsluta sin prenumeration när som helst, vilket förklarar 

att siffran för nya prenumeranter inte är konsistent med förändringen av totalt antal prenumeranter. 
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4 Fastställa åldersgränser för film 

Myndigheten har i uppdrag att fastställa åldersgränser för film enligt Lag (2010:1882) om åldersgränser för 

film som ska visas offentligt och varje beslut redovisas i en beslutshandling. Verksamhetsområdet 

sysselsatte 2,25 årsarbetskrafter (2012: 2,39 årsarbetskrafter). 

Myndigheten har under året fortsatt att utveckla arbetet med barnpaneler, vilket inleddes 2011. Barnpanel 

innebär att en film visas för en grupp barn som sedan intervjuas om sin upplevelse. Syftet är att tillvarata 

barns och ungas egna erfarenheter och därigenom uppdatera och utveckla filmgranskarnas kunskap och 

kompetens om barns filmvanor. Under året har en barnpanel genomförts, där filmen Snow White and the 

Huntsman visades för en barngrupp från årskurs 5, Lilla Högsätra skola i Lidingö.  

Myndigheten har under året tagit initiativ till ett ökat samarbete med filmbranschen och genomfört ett 

möte med representanter för denna.  

Överklagandebestämmelserna förändrades 2013-07-01. Från halvårsskiftet kan Statens medieråds beslut 

om avgifter och åldersgränser överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Förändringen innebar även att 

förvaltningsdomstolens beslut kan överklagas till kammarrätten av Statens medieråd, som part i målet. 

Prövningstillstånd krävs dock vid överklagande till kammarrätten. Statens medieråd utnyttjade rätten att 

överklaga Förvaltningsrätten i Stockholms dom gällande långfilmen We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks. 

Kammarrätten avslog myndighetens begäran om prövningstillstånd i ärendet. 

Myndigheten deltog i en internationell filmgranskningskonferens i Helsingfors. Se 5.3 Internationellt 

arbete. 

 

RESULTAT 

Prestation: Se tabeller nedan för filmgranskningsärenden fördelat på långfilm, kortfilm och trailer. 

Filmgranskningsärenden, antal 

 Tota l t anta l  
ärenden 2013 

Tota l t anta l  
ärenden 2012 

Tota l t anta l  
ärenden 2011 

Avgi ftsbefriade 
ärenden 2013* 

Avgi ftsbefriade 
ärenden 2012 

Avgi ftsbefriade 
ärenden 2011 

Långfilm 190 205 232 49 57 48 

Kortfi lm 159 176 177 145 154 131 

Tra i ler 288 266 269 - - - 

Summa  637 647 678 194 211 179 

* Statens medieråd har enligt 10 § i (2010:1882) möjlighet att meddela avgiftsbefrielse för framställningar avsedda att visas på 

filmfestivaler eller annat konstnärligt eller ideellt evenemang. 
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Utfall: Se diagram nedan för beslut fördelat på åldersgräns. 

Åldersgränser långfilm, antal 

 

Åldersgränser kortfilm, antal 

 

Åldersgränser trailer, antal 

 

42 

50 

67 

46 

58 
53 

64 
69 

75 

38 

28 

37 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2012 2011

Barntillåten

Från 7 år

Från 11 år

Från 15 år

123 
111 

138 

21 

39 

21 
13 

25 
18 

2 1 0 
0

20

40

60

80

100

120

140

160

2013 2012 2011

Barntillåten

Från 7 år

Från 11 år

Från 15 år

107 103 

128 

52 49 45 

116 

102 

88 

13 12 8 

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2012 2011

Barntillåten

Från 7 år

Från 11 år

Från 15 år



Statens medieråd – Årsredovisning 2013 
 
 
 
 

16 (38) 
 

Utfall: Överklagningsärenden. Av 225 överklagningsbara ärenden – dvs. ärenden där myndigheten har 

fastställt en högre åldersgräns än den ansökta – överklagades 4 till Kammarrätten i Stockholm och 6 till 

Förvaltningsrätten i Stockholm. Av sammanlagt 10 ärenden var samtliga långfilmer och gällde 

åldersgränsen 15 år. Av dessa 10 överklaganden biföll Kammarrätten i Stockholm 2 och 

Förvaltningsrätten i Stockholm 1, sammanlagt 3 ärenden. I 7 av fallen avslogs överklagandet och 

myndighetens beslut ändrades inte. De 10 överklagningsärendena motsvarar 4,4 % av totalt 225 

överklagningsbara ärenden. Då 3 överklaganden bifölls innebär det att 98,7 % av myndighetens 

överklagningsbara beslut inte ändrats. Motsvarande siffror för 2012 var 10 överklaganden av 243 

överklagningsbara beslut (totalt 647), varav 2 bifölls av Kammarrätten i Stockholm vilket motsvarar 

99,2 % beslut som inte ändrats. 2011 överklagades 13 av 205 överklagningsbara beslut, varav 6 bifölls av 

kammarrätten, vilket motsvarar 97,1 % beslut som inte ändrats. 

Prestation: Möte med filmdistributörer. 2013-06-04 genomförde myndigheten ett informationsmöte om 

filmgranskning för filmdistributörer. Myndigheten informerade också om avgifter för filmgranskning samt 

om ändrad överklagningsinstans. Syftet med mötet var vidare att fungera som ett led i en mer löpande och 

långsiktig interaktion och avstämning med branschen gällande lagar, regler, rutiner och förändringar som 

på olika sätt berör verksamheten.  

Utfall: Vid mötet deltog 15 representanter för 9 aktörer inom filmbranschen. Inför mötet genomfördes en 

enkät som behandlade handläggning, effektivitet och kvalitet kring fastställandet av åldersgränser. 11 svar 

lämnades in. Vad gäller myndighetens beslut svarade 90 % att besluten är begripliga och 100 % att 

beslutsmotiveringarna är tydliga. 

 

Intäkter och kostnader 

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras, tkr 

Verksamhet Inkomstti tel  

2522 

+/-

t.o.m. 
2011 

+/-2012 Intäkter 

2013 

Kostnader* 

2013 

+/-2013 Ack.+/-

Utgående 
2013 

Fastställande av 

å ldersgränser för 
framställning i  
fi lm 

Offentligrättslig 

 4 548 2 939 6 399 3 557 2 842 10 329 

* 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 att 
tidsredovisning saknas, en schablonbaserad modell använts som bygger på ett uppskattat arbetstidsmått.  

För fastställande av åldersgränser tar Statens medieråd ut avgifter enligt lagen (2010:1882) om 

åldersgränser för film som ska visas offentligt. Intäkterna redovisas under inkomsttitel 2522 och 

disponeras inte av myndigheten. Av budgetpropositionen framgår att avgiftsintäkterna ska motsvara 

kostnaderna för verksamheten. Årligen genomförs ett avgiftssamråd med Ekonomistyrningsverket. I 2013 

års samråd, liksom vid tidigare år, har myndigheten kunnat konstatera att det råder en kraftig obalans 

mellan kostnader och intäkter och därmed för regeringen påtalat att avgifterna i lagen är i starkt behov av 

justering. Regeringen beslöt i december 2013 i Lag (2013:1132) om ändring i lagen (2010:1882) om 

åldersgränser för film som ska visas offentligt, att avgifterna för tillståndskort ska sänkas för att 
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åstadkomma en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Avgiftssänkningen för tillståndskort 

motsvarar cirka 40 %. Bestämmelsen träder i kraft 2014-01-01.  

Av avgifterna 2013 utgör 94 % intäkter från tillståndskort (2012: 94 %, 2011: 95 %). Intäkterna från 

tillståndskort fördelades enligt följande: 93 % långfilm (2012: 87 %, 2011: 88 %), trailer 5 % (2012: 10 %, 

2011: 9 %) och kortfilm 2 % (2012: 3 %, 2011: 3 %). 
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5 Övriga uppdrag och åtaganden 

5.1 Jämställdhet och mångfald i verksamheten 

Statens medieråd ska enligt Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd 3 § ha ett 

jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i verksamheten. Dessutom har myndigheten, utifrån en 

jämställdhets- och mångfaldspolicy från november 2012, att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Jämställdhets- och mångfaldsaspekter ska beaktas vid beslut om arbetsorganisation, arbetsmiljö, 

lönesättning, rekrytering och kompetensutveckling. 

Under 2013 har myndigheten genomfört sex rekryteringar, vilket resulterat i visstidsanställningar av fyra 

kvinnor och två män. Utöver kompetenskrav har hänsyn tagits till ovan nämnda aspekter. De anställdas 

könsfördelning var i december 59 % kvinnor och 41 % män. Könsmässigt är lönefördelningen relativt 

jämn; kvinnorna vid myndigheten uppbär genomsnittligt 98 % av männens lön. Sett till statligt anställda 

totalt uppbär kvinnor 92 % av männens lön.  

Myndigheten strävar efter att den information och det material som produceras och lämnar myndigheten 

ska uppfylla de krav som ställs på en offentlig aktör gällande tillgänglighet. Parallellt med detta fördjupas 

alltjämt kunskapen gällande barns och ungas medieanvändning till att gälla även de inom målgruppen med 

särskilda behov. Ett arbete har därför startats upp under 2013 tillsammans med Centrum för lättläst i syfte 

att öka kunskapen kring medieanvändningen hos barn och unga med intellektuella och kognitiva 

funktionsnedsättningar. Dessutom har myndigheten under 2013 genom ett regeringsuppdrag genomfört 

en kvalitativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett 

genusperspektiv och därmed fyllt en kunskapslucka i den befintliga forskningen på området. Arbetet har 

bidragit till en ökad kunskap om flickors och pojkars villkor på nätet ur ett jämställdhetsperspektiv som på 

många sätt kan bidra till att utveckla och förbättra arbetet inom myndighetens övriga verksamhet och 

produktion. 

 

5.2 Samverkan med andra myndigheter och aktörer 
Myndigheten har under året initierat och deltagit i flera samarbeten kring medie- och 

informationskunnighet (MIK) bl.a. med Nordicom, Svensk Biblioteksförening och Sveriges 

Utbildningsradio (UR). Dessa samarbeten syftar till en gemensam förståelse av och satsning på MIK. 

Statens medieråd ingår sedan våren 2012 i ett samarbete mellan myndigheter och organisationer kring 

Unescos ramverk för MIK för lärare. I samarbetet, som initierats av Nordicom, ingår också Skolverket, 

Svenska Filminstitutet och Svenska Unescorådet. Ramverket är en internationellt framtagen läroplan i 

medie- och informationskunnighet för lärarutbildare och studenter inom lärarutbildningen. Materialet är 

också avsett att användas inom fortbildning för yrkesverksamma lärare. De samverkande parterna har 

bekostat en svensk bearbetning och översättning av materialet från engelska till svenska vilket resulterat i 

publikationen, Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: Skolan och demokratin som lanserades vid 

Mediedagarna i Göteborg 2013-03-08. Myndigheten har också bidragit till spridningen av materialet vid 

seminariesatsningen mot bibliotekarier, se 3 Sprida information och ge vägledning. 
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Myndighetens engagemang kring Safer Internet Day (SID) förenar det europeiska samarbetet inom Safer 

Internet Programme och myndighetens roll som Safer Internet Centre, med det nationella arbetet med 

medie- och informationskunnighet. Samarbetet kring SID 2013 mellan en rad myndigheter och 

organisationer och EU, resulterade i lärar- och elevmaterialet Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter 

online. De samverkande parterna var Barnombudsmannen, Datainspektionen, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Skolverket, Konsumentverket, 

Ungdomsstyrelsen, Konsument Europa, Insafe, Mediekompass och Surfa Lugnt.  

Vid sidan av de särskilda regeringsuppdrag som förutsätter samverkan med andra myndigheter, se 5.4 

Särskilda regeringsuppdrag och åtaganden, har myndigheten deltagit ett antal myndighetsnätverk såsom 

Nätverket för omvärldsanalys på kulturmyndigheter, Myndighetsnätverket mot extremism samt Nätverket 

för mediemyndigheternas omvärldsanalys. Vidare har myndigheten deltagit i följande icke 

myndighetsexklusiva grupper: Myndigheten för kulturanalys referensgrupp för kulturstatistik, och 

Internetstatistikgruppen. Myndigheten deltar aktivt i myndighetsnätverket för barn och unga vilket 

administreras av Ungdomsstyrelsen. 

De rapporter som myndigheten har publicerat under 2013 har bl.a. presenterats för Rikspolisstyrelsen, 

Kulturdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Forum för levande historia, International 

Network Against Cyberhate (INACH), Utbildningsradion, Post- och telestyrelsen, Sveriges Television och 

i Almedalen. I arbetet med rapporten Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet 

(Ju2011/6776/D) hölls fortlöpande kontakt med Utredningen för ett förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism samt med den särskilda referensgrupp som skapades med representanter från 

Brottsförebyggande rådet, Exit, Forum för levande historia, Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen samt 

Ungdomsstyrelsen. Datainsamlingen till Ungar & medier genomfördes i samarbete med Statistiska 

Centralbyrån och datainsamlingen till Uppdrag till Statens medieråd att göra en studie av barns och ungas användning 

av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv (Ku2012/1512/MFI) genomfördes i samarbete 

med Södertörns högskola.  

Under 2013 har myndigheten delfinansierat en förstudie ledd av Tekniska museet kring datorspel. 

Myndigheten deltar i arbetet med fokus på användarperspektivet i syfte att i samverkan med andra aktörer 

vidareutveckla kunskapen inom sakområdet. 

Statens medieråd har under året initierat och deltagit i ett antal möten med aktörer, myndigheter och 

departement som på olika sätt verkar inom hela, eller delar av, myndighetens uppdragsområde. Dessa 

aktörer är t.ex. IT/FoU- enheten på Näringsdepartementet, regeringens Digitaliserings- samt 

Framtidskommission. Vidare ingår myndigheten i Nationellt forum för digitalisering i skolan (samordnas 

av SKL) samt Digidelnätverket (för samverkan för digital delaktighet mellan aktörer på nationell, regional 

och lokal nivå, samordnas av Kungliga biblioteket). Myndighetens samarbete med övriga 

mediemyndigheter på både nationell och nordisk nivå har såväl formerats som intensifierats. 

 

RESULTAT 

Förutom de publikationer som tagits fram genom den samverkan som redovisas ovan och under 

respektive verksamhetsområde har samverkansarbetet också resulterat i nya nätverk med myndigheter och 

andra aktörer, där Statens medieråd har en aktiv roll. Vidare har samverkansarbetet inneburit att 

myndighetens kunskap och kompetens förstärkts inom olika ämnesområden, såsom politisk extremism 
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och hur sådana budskap sprids till unga, medie- och informationskunnighet såväl på nationell som på 

nordisk nivå samt omvärldsanalys.  

 

5.3 Internationellt arbete 

Vid sidan av en kontinuerlig kontakt med de norska och finska motsvarigheterna till Statens medieråd , 

angående publicering av en gemensam nordisk rapport om ungas medievanor (publiceras 2014), har det 

internationella arbetet under 2013 inom ramen för forskning och omvärldsanalys bestått av ett 

informationsmöte och intervjuer med utländska journalister om MIK vid Göteborg International Film 

Festival samt deltagande i My Media Playground-konferensen i Tammerfors.  

Myndigheten är representerad i PEGI-rådet (Pan European Game Information, ett europeiskt system för 

åldersmärkning av datorspel). Rådet ansvarar för att utfärda rekommendationer i syfte att både nationella 

och europeiska utvecklingstrender återspeglas i PEGI-systemet och dess uppförandekod. 

Rådsmedlemmarna ska också rapportera tillbaka förändringar inom PEGI-systemet till sina respektive 

länder. Medlemmarna i rådet utses för två år i taget. De rekryteras i första hand från myndigheter i PEGI-

länderna och arbetar som psykologer, specialister på medier, statstjänstemän och juridiska rådgivare med 

kunskaper om skydd av minderåriga i Europa. Se vidare http://www.pegi.info/sv/ 

I november 2013 deltog myndighetens filmgranskare och filmadministratör i en internationell 

tvådagarskonferens i Helsingfors anordnad av den finska motsvarigheten till Statens medieråd, MEKU 

(Centralen för mediefostran och bildprogram). Konferensen samlade 60 deltagare från 16 länder under 

rubriken ”Converging Audiovisual World”. Konferensen fokuserade huvudsakligen på frågor om skadligt 

innehåll, lagstiftning och säkerhet på nätet. I en internationell jämförelse av hur medieinnehåll och 

specifika filmer hanteras visar det sig att bedömningskriterier, praxis och tolkning av lagtexter i avgörande 

avseenden skiljer sig åt i de olika länderna. Detta medför att filmgranskare för kompetensutveckling, stärkt 

yrkesroll och bedömningsprecision är beroende av ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte med kollegor i andra 

länder.  

Se även 5.4 Särskilda regeringsuppdrag och åtaganden samt 5.5 Safer Internet Centre. 

 

5.4 Särskilda regeringsuppdrag och åtaganden 
Uppdrag att genomföra en studie om hur antidemokratiska budskap förmedlas genom internet 

och hur unga kan stärkas och skyddas mot sådana budskap (Ju2011/6776/D) 

 

RESULTAT  

Prestation: 2011-09-29 beslutade regeringen att uppdra till Statens medieråd att genomföra en studie om 

hur antidemokratiska budskap förmedlas genom internet och hur unga kan stärkas och skyddas mot 

sådana budskap (Ju2011/6776/D). Tre forskare genomförde fältstudierna under ledning av myndighetens 

forskningsansvarige. En referensgrupp bestående av representanter för relevanta myndigheter och andra 

organisationer (se 5.2 Samverkan med andra myndigheter och aktörer) ingick även i uppdraget. Uppdraget 

omfattade även en sammanställning av forskning och framgångsrika förebyggande åtgärder inom Sverige 

och internationellt samt förslag på hur unga kan stärkas i rollen som medvetna medieanvändare och andra 
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förebyggande åtgärder för att motverka spridningen av antidemokratiska och våldsbejakande värderingar. 

Arbetet resulterade i rapporten Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet (287 s.) vilken 

överlämnades till Justitiedepartementet tillsammans med en ekonomisk slutredovisning 2013-06-01. 

Utfall: Rapporten laddades under 2013 ned 2 234 gånger från myndighetens webbplats. Rapporten finns 

också tillgänglig på Justitiedepartementets webbplats. Till följd av internationellt intresse för rapporten 

beställde Justitiedepartementet en engelsk översättning, Pro-violence and anti-democratic messages on the Internet 

(303 s.) vilken färdigställs i februari 2014. 

Ekonomiskt utfall 

Antidemokratiska budskap förmedlade genom internet, tkr 

 2013 2012 2011 

Finansiering, bidrag efter rekvisition, RK, Ju  0 0 500 

Kostnader 2 498 0 

Finansiering, disp. rätt anslag Rikets s tyrelse, Uo 1, anslag 6:1* 200 700 0 

Kostnader 200 2 0 

Finansiering, förvaltningsanslag 757 0 0 

Kostnader** 757 0 0 

* Beloppen anger en högsta nivå för dispositionsrätten. 
** I posten kostnader ingår en uppskattad lönekostnad för egen personal med 495 tkr.  

 

Nordiskt expertmöte om medie- och informationskunnighet 

 

RESULTAT 

Prestation: Med anledning av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013 genomförde 

Statens medieråd tillsammans med Nordicom ett nordiskt expertmöte om medie- och 

informationskunnighet (MIK). Syftet var att skapa ett nätverk av berörda myndigheter i varje nordiskt land 

och berörda organ i det nordiska samarbetet kring MIK. Aktiviteten delfinansierades genom medel från 

Nordiska ministerrådet. Expertmötet genomfördes 2013-10-02 i Stockholm.  

Utfall: Totalt deltog ett femtiotal experter vid mötet och samtliga nordiska länder förutom Grönland var 

representerade. Mötet resulterade i ett antal konklusioner som vidareförts till regeringen samt till de 

enskilda nordiska länderna (se Nordicom-Information 35 [2013] 3-4). Ett av målen för expertmötet var att 

lyfta MIK-frågan på den politiska dagordningen. Vid det nordiska kulturministermötet i Oslo i slutet av 

oktober där trender i kulturpolitiken av gemensamt nordiskt intresse diskuterades, togs MIK-frågan upp, 

mot bakgrund av expertmötet i Stockholm i oktober. Det konstaterades att ministerrådet för kultur (MR-

K) kommer att följa upp expertmötet.  

 



Statens medieråd – Årsredovisning 2013 
 
 
 
 

22 (38) 
 

Prestation: Som underlag till ovanstående expertmöte utarbetades en översikt av MIK-aktörer och -

initiativ i Norden – rapporten Medie- och informationskunnighet i de nordiska länderna. 

Utfall: Rapporten har laddats ned 2 292 gånger. 

Ekonomiskt utfall 

Nordiska ministerrådets expertmöte – Medie- och informationskunnighet som nyckel till yttrandefrihet och demokrati, tkr 

 2013 2012 

Finansiering, Bidrag, 
Kulturdepartementet 

0 83 

Finansiering, Bidrag, Nordiska 
Ministerrådet 

235 0 

Finansiering, förvaltningsanslag 160 0 

Kostnader 478 0 

 

Nordic Youth Internet Governance Forum 

 

RESULTAT 

Det nordiska samarbetsprojektet Nordic Youth Internet Governance Forum, som genomfördes 2012, har 

under året slutredovisats till Nordisk Kulturfond efter att tredje part (Skeppargatans Revision AB) 

upprättat en granskningsrapport över den ekonomiska redovisningen. Projektarbetet redovisades i 

föregående årsredovisning. Projektets sammantagna ekonomi slutredovisas i tabell nedan. 

Ekonomiskt utfall 

Finansiering och kostnader Nordic Youth Internet Governance Forum, tkr 

 2013 2012 
Bidrag från Nordisk Kulturfond* 43 246 

Kostnader mot bidrag 6 283 

Kostnader mot förvaltningsanslag 10 4 
Kostnader mot bidrag EU-program 0 50 
* Ansökan, 250 000 DKK 

 

Uppdrag att stärka unga i åldern 12–18 år mot antidemokratiska budskap på internet och i sociala 

medier (Ju2013/3289/D) 

2013-04-25 beslutade regeringen att uppdra till Statens medieråd att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial 

som syftar till att öka ungas medie- och informationskunnighet och därigenom stärka dem mot 

antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier som uppmanar till våld och hot för en politisk 

eller ideologisk sak. Vidare ska Statens medieråd kartlägga vilka aktörer som är verksamma inom området 

för medie- och informationskunnighet och inventera det pedagogiska material som finns på området samt 

föreslå lämpliga åtgärder för att sprida det digitala utbildningsmaterialet till skola, fritidsverksamheter och 

det civila samhällets organisationer. Uppdraget ska redovisas senast 2014-06-01. Under 2013 påbörjades 

arbetet med att utveckla det digitala utbildningsmaterialet och för kartläggningsdelen av uppdraget 

anställdes en forskare för att genomföra och avrapportera uppdraget under våren 2014. Resultatet 

redovisas 2014 
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Uppdrag att göra en studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur 

ett jämställdhetsperspektiv (Ku2012/1512/MFI) 

2012-10-04 beslutade regeringen att uppdra till Statens medieråd att göra en kvalitativ studie av barns och 

ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv. Södertörns högskola 

genomförde med början under 2012 och vidare under våren 2013 fältarbetsdelen av studien, i form av 

djupintervjuer, fokusgruppintervjuer samt workshoppar med sammanlagt 142 barn. På myndighetens 

begäran förlängdes uppdragstiden till 2014-01-15. Resultatet redovisas 2014 

Uppdrag att genomföra Europarådets kampanj No Hate Speech Movement i Sverige 

(A2013/2317/DISK) 

2013-06-05 beslutade regeringen att uppdra till Statens medieråd att genomföra kampanjen No Hate 

Speech Movement i Sverige. Syftet med kampanjen är att höja kunskapen om främlingsfientlighet, sexism 

och liknande former av intolerans på internet samt att mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, 

demokrati och jämställdhet på internet. Detta ska ske med särskilt fokus på barn och ungdomar. 

Uppdraget delas in i dels en extern kampanj, dels i framtagande och spridning av utbildningsmaterial om 

rättigheter och skyldigheter både i olika forum och som ansvarig utgivare. I uppdraget ingår att samordna 

nationella aktiviteter i Sverige inom ramen för kampanjen. Uppdraget har tilldelats myndigheten av 

Arbetsmarknadsdepartementet. Resultatet redovisas 2014 
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5.5 Swedish Safer Internet Centre 
Myndigheten driver sedan sin start ett s.k. Safer Internet Centre och representerar Sverige i det europeiska 

nätverket Insafe, med 31 medlemsländer. Projektet drivs i samarbete med den ideella organisationen BRIS, 

Barnens rätt i samhället, och delfinansieras av EU-kommissionens Safer Internet Programme (SIP) 2009–

2013.  

Insafes och Safer Internet Centres arbete med medvetandehöjande åtgärder är en del av programmet, som 

också inkluderar INHOPE-nätverket mot olagligt innehåll på nätet, olika projekt för utveckling av 

innehållsmärkningar och föräldrafilter, och samarbete med näringslivet kring självreglering. Inom 

projektramen genomförs årligen aktiviteterna Safer Internet Day (SID) och Safer Internet Forum (SIF). 

Projektet är en integrerad del av Statens medieråds arbete för ökad medie- och informationskunnighet, se 

3 Sprida information och ge vägledning. 

EU-kommissionen genomför rutinmässigt utvärderingar av pågående projekt och har bedömt hur väl det 

svenska Safer Internet Centret har genomfört sitt uppdrag och i vilken mån det har nått sina uttalade mål. 

Utvärderingen gällande de första tolv månaderna av nuvarande projekt (2012-07-01–2013-06-30) 

genomfördes av oberoende experter på basis av projektets rapporter till EU och produktioner inom 

projektet. Det övergripande resultatet var att projektet ”made good progress” (på en skala av excellent 

progress/good progress/acceptable progress/unsatisfactory progress).  

Ekonomiskt utfall 

EU-projektet, SIC SE II, Grant agreement SI-2012-SIC-1031201, tkr 

 Tota l  budget* Tota l t bidrag* 2013 2012 
Projektperiod 

2012-07-01-2014-08-31 

4 837** 3 628**   

Bidrag   1 448 1 415 

Kostnader mot bidrag   1 130 572 

Kostnader mot anslag   376 191 
Rest bidrag, fortgår   1 161  
* Projektet är delfinansierat mellan EU och myndigheten. 75 % av projektbudgeten ges i bidrag från EU och 25 % svarar 

myndigheten för. Bidragen utbetalas i tre omgångar om 40 % + 40 % + 20 %. 
** I projektavtalet är Total budget 559 266 och Totalt bidrag 419 450 uttryckt i EUR. I tabellen är dessa projektramar omräknade 

till genomsnittskurs 2013 (8,6494). 
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RESULTATRÄKNING     

(tkr) Not 2013  2012 

     

Verksamhetens intäkter     

Intäkter av anslag 1 17 307  15 604 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar  2  1 

Intäkter av bidrag 2 2 957  2 620 

Finansiella intäkter 3 34  34 

Summa  20 299   18 259 

     

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal 4 -12 086  -10 820 

Kostnader för lokaler  -1 759  -1 791 

Övriga  dri ftkostnader  -6 232  -5 406 

Finansiella kostnader 5 -8  -14 

Avskrivningar och nedskrivningar  -215  -228 

Summa  -20 299   -18 259 

     

Verksamhetsutfall  0  0 

     

     

Uppbördsverksamhet     

Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte  
disponeras av myndigheten 

19 6 399  6 935 

Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet  -6 399  -6 935 

Saldo  0   0 

     

     

Årets kapitalförändring  0  0 
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BALANSRÄKNING     

(tkr) Not 2013-12-31  2012-12-31 

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar     

Ba lanserade utgifter för utveckling 6 0  11 

Summa  0  11 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 120  43 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 601  752 

Summa  721  795 

     

Fordringar     

Kundfordringar 9 1 109  1 053 

Fordringar hos andra myndigheter  658  214 

Summa  1 767  1 267 

     

Periodavgränsningsposter     

Förutbetalda kostnader 10 431  363 

Upplupna bidragsintäkter  0  37 

Summa  431  401 

     

Avräkning med statsverket     

Avräkning med s tatsverket 11 -1 047  -2 021 

Summa  -1 047  -2 021 

     

Kassa och bank     

Behållning räntekonto i  Riksgäldskontoret  3 963  4 313 

Summa  3 963  4 313 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  5 835  4 766 

     

     

KAPITAL OCH SKULDER     

     

Avsättningar     

Övriga  avsättningar 12 216  192 

Summa  216  192 

     

Skulder m.m.     

Lån i  Riksgäldskontoret 13 721  806 

Skulder ti ll andra myndigheter 14 463  1 095 

Leverantörsskulder  2 223  550 

Övriga  skulder  220  209 

Summa  3 627  2 659 

     

     



Statens medieråd – Årsredovisning 2013 
 
 
 
 

28 (38) 
 

Periodavgränsningsposter  2013-12-31  2012-12-31 

     

Upplupna kostnader 15 831  635 

Oförbrukade bidrag 16 1 161  1 279 

Summa  1 992  1 914 

     

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  5 835  4 766 
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ANSLAGSREDOVISNING 

Redovisning mot anslag 

Anslag, tkr Not Ing. över- 
förings- 
belopp 

Årets  ti ll- 
delning 
enl igt  

regl .brev 

Indragning Tota l t 
disponi- 
bel t 

belopp 

Utgi fter Utgående 
över- 
förings- 

belopp 

 
Uo 1 6:1 Al lmänna val  
och demokrati 

     

ap.19 Handlingsplan – 
del  till Statens 
medieråd (ram) 

17 698 200 -698 200 -200 0 

        

Uo 17 11:4  
Statens medieråd  
(Ramanslag) 

    

ap.1 Statens medieråd 
(ram) 

18 1 112 16 680 -604 17 188 -17 115 74 

        

Summa   1 810 16 880 -1 302 17 388 -17 388 74 

        

 

Redovisning mot inkomsttitel 

Inkomsttitel 2522, tkr  Not Beräknat Inkomster 

001 Avgi fter för granskning av filmer och videogram 19 7 000 6 399 

Summa   7 000 6 399 

 

  



Statens medieråd – Årsredovisning 2013 
 
 
 
 

30 (38) 
 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

    

Al la belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd  

av detta  kan summeringsdifferenser förekomma.   

    

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR   

    

    

Redovisningsprinciper   

    

Ti l lämpade redovisningsprinciper   

Statens medieråds bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 

myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV:s) föreskrifter och a llmänna 

råd ti ll denna. Årsredovisningen är upprättad i  enlighet med förordningen (2000:605) om  

årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.  

    

I  enl ighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordningen om myndigheters bokföring)  

ti l lämpar myndigheten brytdagen den 3 januari, föregående år var brytdagen den 4 januari. 

Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  

    

Kostnadsmässig anslagsavräkning   

    

Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid 

uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2012, 143 tkr, har år 2013 

minskat med 8 tkr.   

    

Värderingsprinciper   

    

Anläggningstillgångar    

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade  

l i censer och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 

om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 

Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 50 tkr. Avskrivnings- 

tiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående 

gi l tighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst 3 år.   

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod och sker från den månad   

ti l lgången tas i  bruk.    

Myndigheten kostnadsför bärbara datorer direkt.   

    

Tillämpade avskrivningstider    

    

3 år Egenutvecklade dataprogram, l icenser, rättigheter   

 Datorer och kringutrustning   

 Maskiner och tekniska anläggningar   

 Övriga  kontorsmaskiner   

6 år Förbättringsutgifter på annans fastighet   

 Inredningsinventarier   
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Omsättningstillgångar   

Fordringar har tagits upp ti ll de belopp som de efter individuell prövning  

beräknas bli betalda.    

    

Övriga  omsättningstillgångar har tagits upp ti ll anskaffningsvärdet enligt lägsta 

värdets princip.   

    

Skulder    

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.    

    

Ersättningar och andra förmåner   

    

Rådsledamöter/andra s tyrelseuppdrag     Ersättning 

       

Ul la Carlsson  2 

Inga  andra uppdrag   

    

Karin Bårman  2 

Inga  andra uppdrag   

    

Åsa  Landberg  0 

Inga  andra uppdrag   

    

Johnny Lindqvist  119 

(ledamot t.o.m. 9 oktober 2013, anställd sedan 12 augusti 2013)  

Inga  andra uppdrag   

    

Martin Walfisz  2 

Planeto AB, Forestlight Entertainment AB, Media Evolution Southern Sweden AB,   

Spelplan-ASGD AB, Orcatonic AB, Caroline Pia Maciek Outsourcing AB  

        

    

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag   Lön 

       

Ewa Thorslund, from 2012-05-07--fortgår  934 

Direktör/Myndighetschef   

        

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

    

I  tabellen redovisas anställdas totala s jukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda  

ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en  

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.   

       

Sjukfrånvaro 2013 2012 

Totalt  1,3 % 2 % 

Andel 60 dagar eller mer 0,0 % 0,0 % 

    

Sjukfrånvaro för kvinnor, män och åldersgrupper lämnas inte då antalet anställda i  en grupp  

är högst tio eller om uppgiften kan hänföras ti ll en enskild individ.  
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Noter     

(tkr)      

Resultaträkning    

      2013  2012 

      

Not 1 Intäkter av anslag    

  Intäkter av anslag 17 307  15 604 

  Summa 17 307   15 604 

      

  Summa "Intäkter av anslag" (17 307 tkr) skiljer sig från summa  
"Utgi fter"(17 315 tkr) på  anslagen. Skillnaden (8 tkr) beror på 

  minskning av semesterlöneskuld som intjänats    

  före år 2009 (143 tkr). Denna post har belastat 

  ans laget Uo 17 11:4, men inte bokförts som kostnad i  

resultaträkningen. 

  

      

Not 2 Intäkter av bidrag    

  Bidrag från statliga myndigheter 1 587  648 

  Bidrag från EU:s institutioner 1 130  1 690 

  Bidrag från övriga 240  283 

  Summa 2 957   2 620 

      

Not 3 Finansiella intäkter    

  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 34  34 

  Summa 34   34 

      

Not 4 Kostnader för personal    

  Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 

7 926  6 973 

  Övriga  kostnader för personal 4 160  3 847 

  Summa 12 086   10 820 

      

Not 5 Finansiella kostnader    

  Ränta på lån i Riksgäldskontoret 8  14 

  Summa 8   14 

      

      

      

Balansräkning 2013-12-31  2012-12-31 

      

Not 6 Balanserade utgifter för utveckling    

  Ingående anskaffningsvärde  67  67 

  Summa anskaffningsvärde 67   67 

      

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -56  -45 

  Årets  avskrivningar  -11  -11 

  Summa ackumulerade avskrivningar -67   -56 

  Utgående bokfört värde 0  11 
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   2013-12-31  2012-12-31 

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet    

  Ingående anskaffningsvärde 53  53 

  Årets  anskaffningar  93  0 

  Summa anskaffningsvärde 146   53 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -10  -1 

  Årets  avskrivningar  -16  -9 

  Summa ackumulerade avskrivningar -26   -10 

  Utgående bokfört värde 120  43 

      

Not 8 Maskiner, inventarier, installationer m.m.    

  Ingående anskaffningsvärde  1 447  1 447 

  Årets  anskaffningar  36  0 

  Summa anskaffningsvärde 1 484   1 447 

  Ingående ackumulerade avskrivningar  -695  -487 

  Årets  avskrivningar  -188  -208 

  Summa ackumulerade avskrivningar -883   -695 

  Utgående bokfört värde 601  752 

      

Not 9 Kundfordringar    

  Kundfordringar Fastställande av å ldersgränser 1 109  1 053 

  Summa 1 109   1 053 

      

Not 10 Förutbetalda kostnader     

  Förutbetalda hyreskostnader 341  341 

  Övriga  förutbetalda kostnader 90  23 

  Summa 431   363 

      

Not 11 Avräkning med statsverket    

  Uppbörd*    

  Ingående balans -1 053  -1 079 

  Redovisat mot inkomsttitel  -6 399  -6 935 

  Uppbördsmedel som betalats till i cke-räntebärande flöde  6 343  6 961 

  Skulder avseende Uppbörd -1 109   -1 053 

      

  Anslag i icke räntebärande flöde*    

  Ingående balans 1  0 

  Redovisat mot anslag  200  2 

  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till i cke 
räntebärande flöde  

-201  -1 

  Fordran avseende anslag i icke räntebärande flöde 0   1 

  *Justering har gjorts av ingående balanser    
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   2013-12-31  2012-12-31 

  Anslag i räntebärande flöde    

  Ingående balans -1 112  213 

  Redovisat mot anslag 17 115  15 624 

  Ans lagsmedel som tillförts räntekonto -16 680  -16 949 

  Återbetalning av anslagsmedel  604  0 

  Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -74   -1 112 

      

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 

   

  Ingående balans  144  165 

  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -8  -21 

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats 
mot anslag 

136   144 

      

  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken    

  Inbetalningar i  icke räntebärande flöde 6 343  6 961 

  Utbeta lningar i  icke räntebärande flöde  -201  -1 

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -6 143  -6 959 

  Statens centralkonto i Riksbanken 0   0 

      

  Summa Avräkning med statsverket -1 047   -2 021 

      

Not 12 Övriga avsättningar    

  Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder    

  Ingående balans 192  172 

  Årets  förändring 24   20 

  Utgående balans 216  192 

      

Not 13 Lån i Riksgäldskontoret    

  Avser lån för investeringar i  anläggningstillgångar.    

      

  Ingående balans 806  1 034 

  Under året nyupptagna lån 130  0 

  Årets  amorteringar -215  -228 

  Utgående balans 721   806 

      

  Bevi ljad låneram enligt regleringsbrev 3 000  3 000 

      

Not 14 Skulder till andra myndigheter    

  Utgående mervärdesskatt 3  0 

  Arbetsgivaravgifter 236  216 

  Leverantörsskulder andra myndigheter 224  879 

  Summa 463   1 095 
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   2013-12-31  2012-12-31 

Not 15 Upplupna kostnader    

  Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter 559  466 

  Upplupna kostnader för årsredovisning och revision 190  165 

  Övriga  upplupna kostnader 82  4 

  Summa 831   635 

      

Not 16 Oförbrukade bidrag    

  Bidrag som erhållits från Justitiedepartementet 0  2 

  Bidrag som erhållits från Kulturdepartementet 0  434 

  Bidrag från EU 1 161  843 

  Summa 1 161   843 

      

Anslagsredovisning     

      

Not 17 Uo 1 6:1 Allmänna val och demokrati    

  ap.19 Handlingsplan – del till Statens medieråd (ram)   

  Medlen får användas av Statens medieråd för fortsatt arbete med 
en s tudie om hur unga kan s tärkas mot påverkan av 
antidemokratiska budskap som förmedlas genom internet. 

   

  Ans laget är icke räntebärande.     

      

Not 18 Uo 17 11:4 Ramanslag    

  ap.1 Statens medieråd (ram)    

  Statens medieråd får disponera 508 tkr av det ingående 
överföringsbeloppet, dvs . 3 % av föregående års tilldelning 16 949 
tkr enl igt regleringsbrevet. 

   

  Ans laget är räntebärande.     

      

Not 19 Inkomsttitel 2522    

  Statens medieråd tar ut avgifter enligt lag för fastställande av 

å ldersgränser för film som ska visas offentligt. Avgifternas storlek 
framgår av lagen (2010:1882) om å ldersgränser för film som ska 

visas offentligt. Inkomsterna får inte disponeras av Statens 
medieråd. 

   

  Avgi fterna för fastställande av å ldersgränser ska redovisas mot 
inkomsttitel 2522 Avgi fter för granskning av fi lmer och videogram. 
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 

    

(tkr) 2013 2012 2011* 

    

Låneram Riksgäldskontoret    

Bevi ljad 3000 3 000 4 000 

Utnyttjad 721 806 1 034 

    

Kontokrediter Riksgäldskontoret    

Bevi ljad  1400 1 600 1 600 

Maximalt utnyttjad  0 0 29 

    

Räntekonto Riksgäldskontoret    

Ränteintäkter 34 34 28 

Räntekostnader 0 0 0 

    

Avgiftsintäkter    

Avgiftsintäkter som ej disponeras    

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 7000 8 000 9 400 

Avgi fts intäkter 6399 6 935 8 798 

Övriga  avgiftsintäkter 2 1 1 

    

Anslagskredit    

Bevi ljad    

Uo 1 6:1 Al lmänna val och demokrati 0 0 0 

UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag) 500 508 503 

    

Utnyttjad    

Uo 1 6:1 Al lmänna val och demokrati 0 0 0 

UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag) 0 0 0 

    

Anslag    

Ramanslag    

Ans lagssparande    

Uo 1 6:1 Al lmänna val och demokrati 0 698 69 

UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag) 74 1 112 0 

varav intecknat 0 0 0 

    

Bemyndigande Ej tillämplig    

    

Personal    

Anta let årsarbetskrafter (st.) 17 14 14 

Medelantalet anställda (st.) 20 17 17 

    

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 181 1 287 1 274 

    

Kapitalförändring    

Årets  0 0 0 

* Myndigheten startade 2011-01-01.    
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Underskrift 
 

  

  

  

  

  Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

  
  Stockholm den 21 februari 2014 

 
  
  
  
    

 Ewa Thorslund 
 Direktör 
  


