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INLEDNING 
Statens medieråd bildades den 1 januari 2011 genom att myndigheten Statens biografbyrå och 

kommittén Medierådet slogs samman. Personal och huvudsakliga uppdrag följde med från respektive 

organisation. Sammanslagningen har inneburit vissa arbetsmässiga omställningar under både 2011 

och 2012.  

Under 2012 har två chefsbyten ägt rum. I februari slutade direktör Anki Dahlin. Från februari till maj 

leddes verksamheten av tillförordnad chef Ann Katrin Agebäck. Den 7 maj tillträdde Ewa Thorslund 

som direktör. En effekt av dessa chefsbyten var en viss inbromsning av verksamheten vilket 

resulterade i en tillfällig anslagsbesparing under året. 

Myndigheten har under året prioriterat insatser för att skapa en tydlig struktur och styrning av 

verksamheten. Styrdokument har skapats, uppdaterats och kommunicerats internt. Arbets- och 

delegationsordning samt arbetsbeskrivningar har omarbetats. En översyn av myndighetens olika 

verksamhetsområden med sikte på innehåll, effektivitet och målstyrning har påbörjats.  

Ett omfattande arbete har också lagts ned på att skapa en bättre klassificering och arkivering av 

handlingar. Resultatet av detta arbete ska utgöra en grund för  

• att skapa bättre rutiner och processer för myndigheten. 

• en framtida övergång till ett e-arkiv för ökad effektivitet och transparens. 

För att riksdagens mål inom medieområdet ska kunna följas upp har Statens medieråd under ledning 

av Myndigheten för radio och tv arbetat med att ta fram förslag till myndighetsgemensamma 

resultatindikatorer. Detta har resulterat i att Statens medieråd även har påbörjat ett eget arbete att 

definiera såväl övergripande som delmål för verksamheten. Dessa mål ska vara långsiktigt knutna till 

myndighetens instruktion och också överensstämma med varje verksamhetsårs aktiviteter och 

insatser.  

Verksamheten kommer i denna årsredovisning och i kommande verksamhetsplanering därför att 

redovisas under fyra rubriker; de första tre i enlighet med myndighetens instruktion 1 § och den 

fjärde för angelägenheter utanför dessa:  

• Följa medieutvecklingen 

• Sprida information och ge vägledning 

• Fastställa åldersgränser för film 

• Övriga uppdrag och åtaganden 
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Genomförda prestationer ställs mot de punkter som nämns i instruktionen 2 §, att myndigheten 

inom sitt verksamhetsområde särskilt ska 

• beakta och utveckla myndighetens expertroll, 

• tillvarata forskning och annan kunskap, 

• tillvarata barns och ungas egna erfarenheter, 

• verka för mediebranschernas självreglering, 

• följa och delta i internationellt arbete. 

För jämförbarhet och utveckling över tid redovisas ovan nämnda beaktanden i sin helhet och 

genomgående sist i respektive verksamhetsavsnitt, oavsett aktuellt års uppfyllnad inom avsnittet.  

Nämnas bör även att myndigheten mer och mer bedriver sin verksamhet i projektform. Det är delvis 

en följd av att myndigheten tilldelas fler uppdrag av regeringen. En projektstyrd verksamhet medför i 

vissa fall att arbetsinsatsen för ett projekt görs under ett år, men att resultat och utfall kommer först 

året efter.  

Gällande myndighetens relativt sett höga personalkostnader ska hänsyn tas till att en stor del av 

produktionen – framtagning av material och handledningar, projektledning och förstudier – sker med 

den anställdes egen tid som insats. 
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RESULTATREDOVISNING 

Verksamhetsstyrning 

Ekonomisk översikt  

Kostnader fördelade på verksamhet 

Statens medieråd redovisar sin verksamhet enligt följande indelning, baserat på myndighetens 

instruktion, som också motsvarar den organisatoriska verksamhetsindelningen: 

• Följa medieutvecklingen 

• Sprida information och ge vägledning 

• Fastställa åldersgränser för film 

• Övriga uppdrag och åtaganden 

Föregående år, 2011, var verksamhetsområdena något annorlunda presenterade. Informera och 

vägleda samt Internationellt arbete slås i denna årsredovisning samman till Sprida information och ge 

vägledning, Filmgranskning benämns nu mer korrekt Fastställa åldersgränser för film. Avveckling 

2011 sorteras här under Övriga uppdrag och åtaganden. Här ingår också projekten om 

antidemokratiska budskap och användning av sociala mötesplatser. 2012 års redovisning speglar 

därmed mer renodlat myndighetens verksamhetsområden och förutsättningar har därmed skapats 

för en jämförbar redovisning framöver. 

I den mån det har varit uppenbart har verksamhetsdirekta kostnader hänförts till respektive 

verksamhetsområde. För fördelning av övriga gemensamma och områdesöverskridande kostnader 

har ett arbetstidsmått beräknats för att skapa en fördelningsnyckel per verksamhetsområde. 

Kostnader fördelade på verksamhet 

tkr 2012 2011 

Följa medieutvecklingen 3 912 2 681 
Sprida information och ge vägledning 8 659 9 303 
Fastställa åldersgränser för film 3 996 4 250 
Övriga uppdrag och åtaganden 1 692 1 841 
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Intäkter fördelade på verksamhet 

tkr 2012 2011 

Verksamhet: Följa medieutvecklingen   
Anslag 3 912 2 681 
Verksamhet: Sprida information och ge vägledning   
Anslag 6 522 7 501 
EU-program Bidrag 1 690 1 351 
EU-program Anslag 447 451 
Verksamhet: Fastställa åldersgränser för film   
Anslag 3 996 4 250 
Avgifter till inkomsttitel 6 935 8 798 
Verksamhet: Övriga uppdrag och åtaganden   
Anslag 759 1 841 
Bidrag 933 0 

 

Ledning och styrning 
Under 2012 har en ledningsgrupp tillsatts. Gruppen består av myndighetens direktör, administrativ 

chef och de ansvariga per verksamhetsområde. Gruppen bereder övergripande frågor och informerar 

direktören om verksamheten. 

Personal 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron var 1,6 % och minskade med 20 % jämfört med 2011. 

Personalförsörjning 

Den 31 december 2012 var 20 personer anställda vid Statens medieråd. Antalet årsarbetskrafter var 

14,5. Av myndighetens anställda var i medeltal 52 % kvinnor och 48 % män. De anställda vid 

myndigheten hade en medelålder på 46 år. Personalomsättningen var under året 0 % inom kärn- och 

stödkompetens och 50 % inom ledningskompetens. 

Kompetensförsörjning 

För att rusta Statens medieråd inför framtiden inleddes under 2012 ett arbete med att skapa en 

kompetensförsörjningsplan. I planen ska de anställdas kompetens och andra för verksamheten 

relevanta egenskaper identifieras, för att på både kort och lång sikt kunna leverera ett resultat som 

ligger i linje med myndighetens instruktion och uppdrag. En bättre kännedom om myndighetens 

kompetens skapar en möjlighet att t.ex. identifiera utbildningsbehov. 

Kompetensutveckling 

Under 2012 har den totala kostnaden för fortbildning uppgått till 193 tkr. 2011 var motsvarande 

kostnad 218 tkr. Statens medieråd arrangerar även intern vidareutbildning och kompetensutveckling 

som leds av såväl myndighetens egna anställda som av externa experter. Under 2012 har en chefs- 
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och verksamhetscoach anlitats för att utgöra ett stöd i ledningen av myndighetens arbete. På Statens 

medieråd finns en policy för de anställdas kompetensutveckling. 

Arbetsmiljö och hälsa 

En risk- och sårbarhetsanalys som bl.a. rör myndighetens arbetsmiljö producerades under december. 

Avsikten är att denna kontinuerligt ska utvecklas och uppdateras. Myndigheten har sedan november 

2012 ett skyddsombud. Personalen erbjuds friskvård och företagshälsovård utifrån ett 

policydokument från 2011. 

Jämställdhet och mångfald 

Statens medieråd ska, utifrån en jämställdhets- och mångfaldspolicy från november 2011, 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. All personal ska stimuleras till att medverka i detta arbete.  

I myndighetens ledningsgrupp, inklusive myndighetschefen, var fördelningen  40 % kvinnor  

och 60 % män. 

Insynsråd 

Vid myndigheten finns ett insynsråd med fem ledamöter utsedda av regeringen. Insynsrådet är en 

rådgivande grupp till direktören vilken utgör ett väsentligt stöd, framför allt i strategiska frågor.  

Till följd av chefsbytena har insynsrådet under 2012 träffats endast vid ett tillfälle.  
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Följa medieutvecklingen 

Under året har myndigheten löpande följt mediedebatten om barn och medier, kontinuerligt bevakat 

akademisk forskning och undersökningar genomförda av andra aktörer på området och tagit kontakt 

med experter för att fördjupa kunskaperna på specifika områden. Verksamheten har i viss 

utsträckning inriktats på två regeringsuppdrag som redovisas under Övriga uppdrag och åtaganden. 

Följande aktiviteter har genomförts. 

Ungar & Medier 

Datainsamlingsdelen av myndighetens undersökning om barns och ungdomars medieanvändning, 

Ungar & Medier, genomfördes under andra halvåret 2012. Datainsamlingen är som tjänst köpt av 

Statistiska centralbyrån, SCB, till en kostnad av 880 tkr, vilket har ökat kostnaden för 

verksamhetsområdet Följa medieutvecklingen. Den färdigställda rapporten var planerad att 

publiceras i slutet av 2012, men p.g.a. kraftiga förseningar hos SCB kommer den att lanseras under 

första halvåret 2013. Under 2012 gjordes ett omfattande revisionsarbete för att anpassa 

undersökningen till barns och ungas mediesituation idag och så långt som möjligt samordna urval 

och frågeformuleringar både med andra svenska myndigheter och med de norska och finska 

mediemyndigheterna.  

Ungdomspaneler 

Dessa har gällt barns och ungas upplevelser av film och beskrivs därför i avsnittet Fastställa 

åldersgränser för film. 

I mediedebatten 

Ett led i Statens medieråds omvärldsbevakning är avdelningen I mediedebatten på myndighetens 

webbplats. Där länkas till nyheter, pågående debatter och forskningsresultat om barn och medier.  

Internationellt samarbete 

Se avsnittet Samverkan med myndigheter och andra aktörer. 

Genom dessa aktiviteter har myndigheten tillgodosett följande punkter i instruktionen,  

att särskilt: ☒ beakta och utveckla myndighetens expertroll ☒ tillvarata forskning och annan kunskap ☒ tillvarata barns och ungas egna erfarenheter ☐ verka för mediebranschernas självreglering  ☒ följa och delta i internationellt arbete 
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Sprida information och ge vägledning 
Arbetet med att sprida information och ge vägledning sker i form av kampanjer och framtagande av 

olika sorters material i syfte att öka kunskapen hos nära-barn-professionella, t.ex. lärare, andra 

pedagoger i skolan och bibliotekarier. Dessa är myndighetens huvudsakliga kanaler för att nå barn 

och unga. Myndigheten använder begreppet mediekunnighetsarbete för att beskriva detta. Statens 

medieråd delfinansierar mediekunnighetsarbetet med medel från EU:s Safer Internet Programme. Se 

avsnittet Övriga uppdrag och åtaganden.  

Under 2012 har Statens medieråds mediekunnighetsarbete fokuserat på datorspel, mediekunnighet 

för de yngre barnen och på att ta tillvara ungas egna erfarenheter av internet. Nedan beskrivs de 

aktiviteter som bedrivits under året. 

Safer Internet Day 

Temat för 2012 års Safer Internet Day, SID, var Connecting Generations. Dagen uppmärksammades 

av myndigheten med ett evenemang på Filmhuset till vilket myndighetens målgrupper och 

intresserad allmänhet inbjöds. På programmet stod ett seminarium med paneldebatt kallat Spel 

spelar roll, om datorspel som kulturyttring och identitetsmarkör bland unga. Vid seminariet visades 

myndighetens informationsfilm Spel som livsstil.  

Spela roll 

Kampanjen Spela roll handlar om barns och ungas datorspelande och hur vuxna kan förhålla sig till 

detta. Till kampanjen togs informationsfilmen Spela roll fram. Filmen producerades av myndigheten i 

samarbete med branschorganisationen Dataspelsbranschen. Samtidigt lanserades två 

diskussionsunderlag om barn och spel, ett avsett för diskussioner mellan lärare och elever och ett för 

vuxna, att användas t.ex. vid föräldramöten. Inom ramen för Spela roll-kampanjen tog myndigheten 

också fram broschyren Sju frågor om spel, med de vanligaste frågorna kring datorspelande. 

Broschyren riktar sig till föräldrar och andra vuxna i barns närhet.  

Nosa på nätet 

Nosa på nätet är ett mediekunnighetsmaterial framtaget för förskoleklass och lågstadium i 

samverkan med Skolverket. Till materialet har en lärarhandledning producerats. Myndigheten 

genomförde i oktober ett riktat utskick av materialet till cirka 3 800 skolor i Sverige med 

förskoleklass. Samtidigt fick samtliga kommuners skolansvariga information om satsningen. 

Kampanjen resulterade i ett stort antal nybeställningar av Nosa på nätet från webbplatsen.  

Skolforum 

På 2012 års Skolforum presenterade myndigheten fakta kring barns och ungas mediesituation och 

diskuterade begreppet mediekunnighet. Teatergruppen Ung utan pung framförde scener ur sin 

skolpjäs om ungas liv på nätet, <3-a mig.nu, utläses ”älska mig punkt nu”. I samband därmed tog 

myndigheten tagit fram ett lärarmaterial som ska lanseras i början av 2013, se punkten nedan.  
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Lärarhandledning till <3-mig.nu  

Statens medieråd har tagit fram en lärarhandledning till <3-a mig.nu. Den är klar för lansering i 

början av 2013. Målet är att öka kunskaperna bland mellanstadielärare om barns och ungas 

mediesituation. Materialet är tillgängligt på Statens medieråds webbplats. 

Unescos ramverk för medie- och informationskunnighet 

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

kring Unescos ramverk för medie- och informationskunnighet 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 som beräknas bli klar i mars 

2013. Samarbetet fortsätter under 2013, då Statens medieråd kommer att medverka till spridning av 

materialet. 

Bibliotekssamverkan 

Under året har myndigheten samarbetat med Svensk Biblioteksförening. En arbetsgrupp med 

bibliotekarier bildades för att undersöka vilken roll biblioteken kan spela i mediekunnighetsarbetet 

och vad biblioteken behöver för att kunna sprida mediekunnighet. Under våren publicerades den 

gemensamma skriften Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet. Statens medieråd 

fortsätter arbetet med bibliotekarier och kommer att genomföra ett antal riktade utbildningsinsatser 

för denna målgrupp under 2013. 

Nordic Youth Internet Governance Forum  

Nordic Youth Internet Governance Forum, NYIGF, är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska 

mediemyndigheterna och Nordicom vid Göteborgs universitet. Syftet är att ur ett samhällsperspektiv 

göra ungas röster hörda i frågor som rör framtidens styrning av internet. Projektet delfinansieras 

med medel från Nordisk kulturfond. Projektets delar beskrivs närmare nedan.  

Ungdomsforum i Stockholm 

I juni 2012 arrangerade Statens medieråd ett forum som under fyra dagar samlade 26 nordiska 

ungdomar i åldrarna 14–19 år. Frågor om bl.a. demokrati, integritet och kultur på internet 

diskuterades för att synliggöra skillnader och likheter mellan de deltagande ungdomarnas 

åsikter. Diskussionen styrdes i hög grad av ungdomarna själva och resulterade i ett antal krav 

riktade till beslutsfattare. Ungdomsforumet resulterade även i filmen Nordic Youth Delegation 

Says, som producerades av Kulturskolan Stockholm.  

EuroDIG i Stockholm 

Det fyra dagar långa internatet inkluderade även deltagande på det internationella forumet 

EuroDIG i Stockholm – ett evenemang där det privata och det offentliga samverkar kring 

internets styrning. EuroDig öppnades med en visning av filmen Nordic Youth Delegation Says 
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som presenterar ungdomarnas arbete från ungdomsforumet. Ungdomarna medverkade i en 

debatt samt under flera seminarier. 

Internet Governance Forum, Baku, Azerbajdzjan 

Fem deltagare från det nordiska ungdomsforumet – en från varje nordiskt land – deltog 

därefter vid den internationella konferensen Internet Governance Forum i Baku och för att 

leda ett seminarium om resultatet av det nordiska forumet. På konferensen spreds skriften 

Youth have their say on Internet Governance, som Nordicom producerat som en del i 

projektet, samt åsiktskort med ungdomarnas krav på internetutvecklingen. 

Finansiering och kostnader 

tkr 2012 2011 

Bidrag från Nordisk kulturfond * 246 0 
Kostnader 283 0 
*) Enligt ansökan, 250 000 DKK, varav 212 500 DKK är erhållna under 2012. 

Producerat material  

Statens medieråd producerar material för målgrupper som arbetar professionellt med barn. Under 

2012 har myndigheten producerat broschyrer, filmer, publikationer och en lärarhandledning. Visst 

material har tryckts upp och spridits i fysisk form och kan beställas via myndighetens webbplats. 

Materialet sprids även vid evenemang där myndigheten medverkar. Samtliga verktyg finns 

tillgängliga som pdf-filer för kostnadsfri nedladdning från webbplatsen. Filmer finns tillgängliga både 

på webbplatsen och på myndighetens Youtubekanal.  
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Spridning av material  

Nedladdningar och utskick 2012 Publicerad 

år 

Distribuerade 

trycksaker 

Nedladdningar  

pdf webbplats 

Totalt antal 

distribuerade 

Att leva i World of Warcraft, tio 
ungdomars tankar och erfarenheter 

2007 11 2552 2563 

Checklista för mötesplatser på nätet 2007   731 731 

Det unga internet, Bibliotek och 
mediekunnighet  

2012 354 317 671 

Dialogkort om internet 2010   670 670 

Diskussionsunderlag till filmen Spela roll  2012   628 628 

English summary: Violent computer games 
and aggression 

2011   539 539 

Expert på medier, digital kompetens i  
Lgr 11 

 2011   2 324 2 324 

Jag ser mig  2010 70 410 480 

Koll på porr; skilda röster om sex, 
pornografi, medier och unga 

2006 98 3 301 3 399 

Lektionsmaterial för de yngre barnen om 
Småungar & Medier 2010 

2011   918 918 

Living in World of Warcraft , the thoughts 
and experience of ten young people (eng.) 

2007   839 839 

Lärarhandledning Ungar & Medier 2010 2010   1 316 1 316 

Nosa på nätet, lärarhandledning 2011 528 977 1 505 

Nosa på nätet, mediekunnighetspaket 2011 8 378 589 8 967 

Nosa på nätet, presentationsmaterial 2011   1 313 1 313 

Nosa på nätet, sagobok 2011 1 154 1 536 2 690 

Om Statens medieråd 2012 742 50 792 

Ordlista 2009   184 184 

Sju frågor om spel 2012 3 985 1 321 5 306 

Småungar & Medier 2010 2010 387 2 212 2 599 

Tips till föräldrar om dataspel  2009 219 207 426 

Unga svenskar och internet 2009 2010   366 366 

Ungar & Medier 2008 2008   363 363 

Ungar & Medier 2010 2010 99 3 588 3 687 

Våldsamma datorspel och aggression, en 
översikt av forskningen 2000–2011, 
sammanfattning 

 2011   2 470 2 470 

Våldsamma datorspel och aggression, en 
översikt av forskningen 2000–2011 

2011 164 2 347 2 511 

Världen som spelplan, gränsöverskridande 
i onlinespelskulturen 

2010 247 955 1 202 

Årsrapport Safer Internet Centre Sverige 
2011–2012 

2012   82 82 

Summa   16 436 33 105 49 541 
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Visningar av filmat material 

Statensmedierad.se och Youtubekanalen  

Filmat från Safer Internet Day (SID)  3 050 

Nordic Youth Delegation Says 1 473 

Spel som livsstil 4 985 

Spela roll 6 575 

Spela roll nano 613 

Totalt 16 696 

Nyhetsbrev  

Sex nyhetsbrev mejlades ut till 4 310 prenumeranter, varav 525 tillkommit under året.  

Föreläsningar, seminarier och paneldebatter 

Nedanstående förteckning avser evenemang där Statens medieråd bidragit som arrangör, eller där 

myndighetens personal föreläst eller debatterat.  

2 feb Göteborgs filmfestival, Göteborg. Föredragning av svensk mediereglering och 

mediekunnighetsarbete för internationella kulturjournalister på Utrikesdepartementets inbjudan.  

7 feb Safer Internet Day, Stockholm. Konferens arrangerad av Statens medieråd i Filmhuset.  

23 feb Nätverksträff i Statens medieråds lokaler, Stockholm, med kulturministern. Lansering av Spela roll-

kampanjen om datorspelande barn och unga.  

7 mar Läromedelsmässan, Kristianstad. Presentation av förskolematerialet Nosa på nätet.  

8–9 mar Mediedagarna, Göteborg. Paneldebatt om datorspel.  

14 mar Sällskapet forskare och riksdagsmän, Stockholm. Föreläsning och paneldebatt om våldsamma 

datorspel.  

18 mar Barnpanel, Stockholm. Barnpanel kring åldersgränser med elever i grundskolans årskurs 2. 

21 mar Rektorsmöte, Järfälla. Presentation av förskolematerialet Nosa på nätet.  

21 mar Justitiedepartementets konferens om våldsam extremism, Stockholm. Föreläsning om 

mediekunnighet.  

27 mar Teknologisk institut, Stockholm. Föreläsning om barns och ungas medieanvändning.  

29 mar Pan EU Youth, Paris. Paneldebatt om ungdomsmedverkan.  

16 apr Kungliga biblioteket, Stockholm. Presentation av Statens medieråd för personalen.  

25 apr Barnveckan, Borås. Föreläsning för barnläkare om våldsamma datorspel.  

3 maj Göteborgsregionens regionalförbund, Kungsbacka. Tre seminarier om barns och ungas 

medieanvändning.  

7–8 maj Biblioteksdagarna, Norrköping. Seminarium om bibliotekens betydelse för medveten 

medieanvändning bland barn och unga.  

23 maj Presentation av Nosa på nätet för förskoleklasser på fyra skolor i Järfälla.  

25 maj Nordisk filmgranskningskonferens, Helsingfors. Presentation av myndighetens 

filmgranskningsarbete.  

29 maj Norra Real, Stockholm. Seminarium med lärare om erfarenheter av läsplattor i undervisningen.  

12–13 jun Nordic Youth Internet Governance Forum conference, Stockholm. Nordisk konferens arrangerad av 

Statens medieråd.  
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14–15 jun European Dialogue on Internet Governance, EuroDig, Stockholm. Seminarier med Nordic Youth 

Delegation.  

3 jul Almedalsveckan, Visby. Paneldebatt om ungdomars filmskapande.  

26 sept The Effects of the Internet on Children and Youngsters, Budapest. Föreläsning om Nordic Youth och 

ungdomsmedverkan.  

27 sept Bokmässan, Göteborg. Seminarier om mediekunnighet.  

3 okt Moderaternas riksdagsgrupp och justitieministern, Stockholm. Paneldebatt om ungdomar, IT och 

kriminalitet.  

18–19 okt Safer Internet Forum, Bryssel. Paneldebatt om tekniska filter.  

22 okt Seminarium om internet i skolan, Stockholm. .SE arrangerade i samarbete med Statens medieråd.  

29–31 okt Skolforum, Stockholm. Föredrag om barns och ungas mediesituation.  

1–2 nov International Film Classifiers Conference, The British Board of Film Classification, London. Föredrag 

om myndighetens filmgranskningsarbete.  

6–9 nov Internet Governance Forum i Baku, Azerbajdzjan. Seminarium med representanter från Nordic 

Youth Delegation.  

28 nov Regeringens Digitala Agenda, uppstartsmöte i Örebro. Anförande om barns och ungas 

mediesituation.  

28–29 nov Pan European Game Information, PEGI Council/PEGI Congress, Berlin. Presentation om 

datorspelsanvändningen i Sverige.  

28–29 nov Ungdomsstyrelsens rikskonferens, Stockholm. En mötesplats för 800 verksamma inom ungas fritid, 

skola, arbetsliv, hälsa, sociala frågor, civila samhället, ungdomsorganisationer, politiker och 

forskare. Bidrag genom en gemensam informationsmonter tillsammans med andra berörda 

myndigheter. 

29 nov Björkhagens skola, Stockholm. Föreläsning om filmgranskning.  

Genom dessa aktiviteter har myndigheten tillgodosett följande punkter i instruktionen,  

att särskilt: ☒ beakta och utveckla myndighetens expertroll ☒ tillvarata forskning och annan kunskap ☒ tillvarata barns och ungas egna erfarenheter ☒ verka för mediebranschernas självreglering ☒ följa och delta i internationellt arbete 
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Fastställa åldersgränser för film 

Handläggning av granskningsärenden 

Uppdraget att fastställa åldersgränser utfördes av tre ordinarie filmgranskare, direktören samt 

administrativt personalstöd, tillsammans 2,39 årsarbetskrafter. Motsvarande tal föregående år var 

2,48 årsarbetskrafter. 

Statens medieråd har enligt 10 § lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt 

möjlighet att meddela avgiftsbefrielse för framställningar avsedda att visas på festivaler eller 

liknande evenemang för barn och unga. 

Granskningsärenden 

 Totalt antal 
ärenden 2012 

Totalt antal 
ärenden 2011 

Avgiftsbefriade 
ärenden 2012 

Avgiftsbefriade 
ärenden 2011 

Långfilm 205 232 57 48 
Kortfilm 176 177 154 131 
Trailer 266 269 - - 

Summa 647 678 211 179 

Åldersgränser långfilm 

 2012 2011 

Barntillåten 50 67 

Från 7 år 58 53 

Från 11 år 69 75 

Från 15 år 28 37 

Summa 205 232 

Åldersgränser kortfilm 

 2012 2011 

Barntillåten 111 138 

Från 7 år 39 21 

Från 11 år 25 18 

Från 15 år 1 0 

Summa 176 177 

Åldersgränser trailer 

 2012 2011 

Barntillåten 103 128 

Från 7 år 49 45 

Från 11 år 102 88 

Från 15 år 12 8 

Summa 266 269 
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Överklaganden  

Av de 647 beslut som fattades överklagades 10 till kammarrätten. Samtliga avsåg beslut om 

långfilmer. 5 av dessa överklaganden gällde åldersgränsen 15 år, 4 gällde åldersgränsen 11 år och 1 

ärende gällde åldersgränsen 7 år. Av dessa 10 överklaganden biföll kammarrätten 2. I 8 av fallen 

avslogs överklagandet, och myndighetens beslut ändrades alltså inte.  

De 10 överklagningsärendena motsvarar 4 % av totalt 243 överklagningsbara ärenden, där Statens 

medieråd har fastställt en högre åldersgräns än den ansökta. Då 2 överklaganden bifölls innebär det 

att 99,2 % av myndighetens beslut inte ändrats. Motsvarande siffror för 2011 var 13 överklaganden 

av 205 överklagningsbara beslut, varav 6 bifölls av kammarrätten. Detta motsvarar 97,1 % beslut som 

inte ändrats. 

Intäkter och kostnader 

tkr 2012 2011 

Intäkter 6 935 8 798 

Kostnader 3 996 4 250 

Netto 2 939 4 548 

 

Avgiftsintäkterna för fastställande av åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn 

under 15 år ska motsvara kostnaderna för verksamheten, vilket är uttryckt i budgetpropositionen. 

Avgifterna är bestämda i lag (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Statens 

medieråd ska årligen i ett avgiftssamråd med Ekonomistyrningsverket, ESV, göra en avstämning om 

huruvida avgiftsintäkter och kostnader för verksamheten överensstämmer. Statens medieråd har i de 

senaste årens samråd redovisat att avgiftsintäkterna överskrider kostnaderna för verksamheten. 

Regeringen har i proposition 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och 

unga mot skadlig mediepåverkan stärks, sid. 56–59, uttryckt sin vilja att det nuvarande 

avgiftssystemet bibehålls för en begränsad tid då det varit svårt att förutse utvecklingen till följd av 

ny lagstiftning fr.o.m. 2011. 

Avgiftsnivåerna ändrades senast 2007, då i Statens biografbyrås verksamhet. Såväl intäktsnivåer som 

kostnader kom att förändras i och med ny lagstiftning och ny organisation 2011. Granskningsvolymen 

sjönk kraftigt mellan 2010 och 2011 och har i viss grad fortsatt att sjunka under den tid som 

verksamheten varit förlagd under Statens medieråd. Även kostnaderna för verksamheten har 

förändrats med den nya organisationen där verksamhetsområdet utgjorde en fjärdedel av Statens 

medieråds totala verksamhet. Regeringen har löpande informerats om utvecklingen av antalet 

granskningsärenden och de samlade avgiftsintäkterna och bereder för närvarande en förändring i 

avgiftssystemet. 

Av intäkterna 2012 utgör 94 % tillståndskort och 6 % granskningsavgifter. Motsvarande siffror för 

2011 var 95 % respektive 5 %. Intäkterna från tillståndskorten fördelades enligt följande: 87 % 

långfilm, 10 % trailer och 3 % kortfilm. Motsvarande siffror för 2011 var långfilm 88 %, trailer 9 % och 

kortfilm 3 %. 
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Barnpaneler  

Utöver kärnverksamheten, att fastställa åldersgränser för filmer som ska visas offentligt för barn 

under 15 år, har filmgranskarna under året fortsatt att utveckla det arbete med barnpaneler som 

inleddes 2011. Barnpanel innebär att en film visas för en grupp barn som sedan intervjuas om sin 

upplevelse. Syftet är att genom att tillvarata barns och ungas egna erfarenheter uppdatera och 

utveckla filmgranskarnas kunskap och kompetens om barns filmvanor. En barnpanel har genomförts, 

då filmen Mästerkatten visades för en årskurs 2 från Lilla Högsätra skola i Stockholm. Barnens svar 

har bearbetats och sammanställts. Ett samarbete har under året inletts med Björkhagens skola i 

Stockholm, bl.a. för att elever från skolan ska kunna ingå i barnpanelsverksamheten. Under hösten 

genomfördes även en föreläsning om åldersgränser och filmgranskningsverksamheten för 

högstadieeleverna på skolan. 

Genom dessa aktiviteter har myndigheten tillgodosett följande punkter i instruktionen,  

att särskilt: ☒ beakta och utveckla myndighetens expertroll ☒ tillvarata forskning och annan kunskap  ☒ tillvarata barns och ungas egna erfarenheter ☐ verka för mediebranschernas självreglering  ☒ följa och delta i internationellt arbete (se sid 13–14) 
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Övriga uppdrag och åtaganden 

Safer Internet Centre, ett EU-samarbete för ett säkrare internet 
Statens medieråd driver sedan 2004 (mellan 2004 och 1 januari 2011 via kommittén Medierådet) ett 

Safer Internet Centre och representerar Sverige i EU-nätverket Insafe, ett samarbete mellan 

organisationer från 30 länder med ett åtagande att sprida kunskap och öka medvetenheten om 

säkrare användning av internet bland barn och unga. Myndigheten har under året avslutat en 

projektperiod, 1 januari 2011 t.o.m. 30 juni 2012, och påbörjat en ny. Den senare projektperioden 

sträcker sig från den 1 juli 2012 till den sista augusti 2014. EU-projektet drivs i samarbete med 

Barnens rätt i samhället, BRIS, och utgör sedan 2011 en integrerad del i myndighetens 

mediekunnighetsarbete.   

Vid återrapporteringen tillbaka till EU lyfte Statens medieråd särskilt följande som ett resultat av 

samarbetet:  

Under det första halvåret 2012 befann sig Answer 4-projektet i en avslutningsfas med fokus på spridning 

av material, utvärdering och dokumentation. De huvudsakliga arbetsområdena var satsningen på 

mediekunnighet för de yngsta barnen med Nosa på nätet-paketet, det nordiska ungdomsforumet NYIGF, 

satsningen på samverkan med biblioteksvärlden, och europeiskt utbyte. Under andra halvåret 2012 har 

arbetet inom ramen för det nya projektet, SE SIC II, framförallt inriktats på planering av kommande 

satsningar, fortsatt spridning av befintligt material och dokumentation av NYIGF-projektet. 

Ungdomar från det nordiska ungdomsforumet har framgångsrikt spridit sina rekommendationer på dels 

EuroDIG i Stockholm i juni, och dels på IGF 2012 i Baku i november. Den inledda satsningen för bibliotek 

och bibliotekarier har fortskridit och resulterat i en gemensam skrift med Svensk Biblioteksförening och 

med konkreta planer på seminarium- och webbsatsningar under 2013. Utöver detta har projektet aktivt 

medverkat vid ett tiotal europeiska konferenser och seminarier, såsom Safer Internet Forum och Insafe 

Training Meetings, samt spridit den svenska modellen för mediekunnighetsarbete inom det europeiska 

Insafe-nätverket. 

EU-projekten har en löptid som sträcker sig över längre än årsvisa perioder. Statens medieråds två 

EU-projekt, Answer 4 och SE SIC II, löper över 18 respektive 26 månader, där det första i tid direkt 

följs av det andra. Projekten är delfinansierade mellan EU och myndigheten. 75 % av 

projektbudgeten ges i bidrag från EU och 25 % av projektbudgeten svarar myndigheten för.  

Bidragen utbetalas i tre omgångar om 40 % + 40 % + 20 %. 

Översiktligt har projektekonomin för de två EU uppdragen fördelats enligt nedan (se nästa sida). 
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Answer 4, EU-uppdrag 

Bidrag och kostnader, tkr Total budget Totalt bidrag 2012 2011 

2011-01-01 – 2012-06-30 3 276* 2 457*    
Bidrag   1 476 993 
Kostnader   1 118 1 351 
Rest, projektet avslutat   0  
*) I projektavtalet är Total budget och Totalt bidrag uttryckt i euro; i tabellen är eurokursen omräknad till genomsnittskurs 2012 (8,7063). 

SE SIC II, EU-uppdrag 

Bidrag och kostnader, tkr Total budget Totalt bidrag 2012  2011  

2012-07-01 – 2014-08-31 4 869* 3 652*   
Bidrag   1 415 0 
Kostnader   572 0 
Rest, projektet fortgår   843  
*) I projektavtalet är Total budget och Totalt bidrag uttryckt i euro; i tabellen är eurokursen omräknad till genomsnittskurs 2012 (8,7063). 

Studie om antidemokratiska budskap på internet 

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). 

En referensgrupp bestående av representanter för relevanta myndigheter och andra organisationer 

har skapats, tre forskare anställts och fältarbeten påbörjats.  

I uppdraget ingår även att sammanställa forskning och framgångsrika förebyggande åtgärder inom 

Sverige och internationellt, samt att föreslå hur unga kan stärkas i rollen som medvetna 

medieanvändare och andra förebyggande åtgärder för att motverka spridningen av antidemokratiska 

och våldsbejakande värderingar. Uppdraget redovisas i en rapport till Justitiedepartementet 

tillsammans med en ekonomisk slutredovisning senast 1 juni 2013. 

Finansiering och kostnader 

tkr 2012 2011 

Bidrag, rekvisition 0 500 
Kostnader 498 0 
Anslag, disp rätt anslag Rikets styrelse, Uo 1, anslag 6:1 700  
Kostnader 2  

Jämställdhetsstudie av sociala mötesplatser  

Uppdrag att göra en studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på 

internet ur ett jämställdhetsperspektiv (Ku2012/1512/MFI). 

I oktober 2012 beslutade regeringen att uppdra till Statens medieråd att genomföra en kvalitativ 

datainsamling om kommunikation i sociala medier och onlinespel bland barn 10–13 år. För 

uppdragets genomförande kunde Statens medieråd under oktober rekvirera högst 500 tkr från 

Kammarkollegiet. De medel som under året inte använts för ändamålet ska återbetalas. Till följd av 
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den korta tidsrymden från uppdragets mottagande till årets slut har uppdraget endast kunnat 

initieras. Därmed har den totala medeltilldelningen inte kunnat användas och 350 tkr återbetalas 

under 2013. Myndigheten har kontrakterat Södertörns högskola för att med början under 2012 och 

vidare under våren 2013 planera och genomföra fältarbetesdelen av studien. Hela planeringen av 

denna datainsamling har också genomförts. Under första halvåret 2013 kommer Södertörns högskola 

i Huddinge att för Statens medieråds räkning genomföra djupintervjuer, fokusgruppsintervjuer samt 

seminarier med ett åttiotal barn. Under andra halvåret 2013 kommer en forskare att projektanställas 

vid myndigheten för att analysera materialet och skriva en rapport som kommer att redovisas för 

Kulturdepartementet senast 10 december 2013. 

Finansiering och kostnader 

tkr 2012 
Bidrag, rekvisition 500 
Kostnader 150 
Netto, att återbetala januari 2013 350 

Resultatindikatorer för de riksdagsbundna målen 

Uppdrag att bistå Myndigheten för radio och tv i arbetet med att ta fram förslag till 

resultatindikatorer för att följa upp de riksdagsbundna målen inom medieområdet.  

Statens medieråd har tillsammans med Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Presstödsnämnden 

bistått Myndigheten för radio och tv i arbetet med att ta fram förslag till resultatindikatorer för att 

följa upp de riksdagsbundna målen inom medieområdet. Myndigheten för radio och tv lämnade sin 

rapport till regeringen den 31 oktober. 

Expertmöte för Nordiska ministerrådet 

Åtagande att genomföra ett expertmöte om mediekunnighet inom ramen för 2013 års 

svenska ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.  

Statens medieråd ska under 2013 genomföra en konferens om mediekunnighet inom ramen för 2013 

års svenska ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Myndigheten rekvirerade 83 tkr i december 

2012 från Regeringskansliet för planeringen av konferensen. Myndigheten kommer i februari 2013 

att ansöka om medel från Nordiska ministerrådet för genomförandet av konferensen. 

Genom dessa aktiviteter har myndigheten tillgodosett följande punkter i instruktionen,  

att särskilt: ☒ beakta och utveckla myndighetens expertroll ☒ tillvarata forskning och annan kunskap ☒ tillvarata barns och ungas egna erfarenheter ☐ verka för mediebranschernas självreglering  ☒ följa och delta i internationellt arbete  
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Samverkan med myndigheter och andra aktörer 
Enligt myndighetens regleringsbrev ska Statens medieråd lämna en samlad redovisning av 

genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och 

aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.  

För att samverkan ska ge en större effekt och samhällsnytta ska detta samarbete fortsätta och 

utvecklas under 2013.   

Offentliga aktörer  

• Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor, ämnesgruppen för 

informationssäkerhet; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Skolverket; 

Rikspolisstyrelsen; Datainspektionen; Post- och telestyrelsen; Konsument Europa; 

Ungdomsstyrelsen och Barnombudsmannen. Förberedande arbete inför Safer Internet Day 

2013 och framtagning av det gemensamma lärarmaterialet Jag <3 internet, om rättigheter 

och skyldigheter på nätet.  

• Samordningsforum, Ungdomsstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, Boverket, 

Kulturrådet, Handisam, Datainspektionen, Centrala studiestödsnämnden, 

Arbetsförmedlingen, Boverket, Kronofogden, Skolverket, Skolinspektionen, Livsmedelsverket, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Finansinspektionen, Rikspolisstyrelsen och 

Statens folkhälsoinstitut. Regelbundna möten, ett gemensamt myndighetstorg vid 

Ungdomsstyrelsens rikskonferens i november, samt bidrag till broschyren Vem gör vad?. 

• Ungdomsstyrelsen. Samverkan kring projektet Unga, sex och internet. 

• Datainspektionen. Regelbundna möten i myndighetsgemensamma frågor.  

• Utredningen Ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av 

intolerans (Dir. 2011:39). Avstämning inför uppdrag om antidemokratiska budskap på 

internet. 

• Regeringens Digitala agenda. Deltagande vid regeringens uppstartsmöte i Örebro i november 

för de regionala digitala agendorna.  

• Myndighetsnätverket för demokratifrågor och mänskliga rättigheter, Ungdomsstyrelsen. 

Kontinuerlig avstämning och informationsutbyte med övriga myndigheter och organisationer 

verksamma inom området. 

• Utredningen Ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (Ju 2012:09). 

Avstämning och informationsutbyte i samband med Statens medieråds angränsande 

kartläggningsuppdrag om antidemokratiska budskap på internet.  

• Framtidskommissionen. Om framtida utmaningar i samhället.  

• Digitaliseringskommissionen. Om framtida samverkansformer.  

• Sveriges kommuner och landsting. Om samarbeten, bl.a. om gemensam bibliotekssatsning.  

• Mediemyndighetsgruppen; Myndigheten för radio och tv/Granskningsnämnden, 

Presstödsnämnden och Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Regelbundna träffar under året 

för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, bl.a. gemensam utbildning kring Lagen om offentlig 

upphandling, LoU.  
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• Kulturrådet, dels om formaliserad administrativ samverkan, dels om samverkan under 

Bokmässan i Göteborg 2012 och inför Almedalsveckan 2013. 

• Statens Musikverk, Stockholm. Om samverkan.  

• Innovationsrådet, Stockholm. Möte kring innovation och kvalitet i offentlig verksamhet. 

• Nationell referensgrupp om barn, unga och internet. Erfarenhetsutbyte med experter från 

myndigheter, ideella organisationer, forskarvärlden och näringslivet.  

• Myndigheten för radio och tv. Statens medieråd bidrog med text till publikationen 

Medieutveckling 2012.  

• Myndighetsnätverket för omvärldsanalys hos kulturmyndigheter. Erfarenhetsutbyte kring 

frågor om kulturanalys.  

• Internationella filmgranskningsmyndigheter. Erfarenhets- och informationsutbyte.  

• Nordisk mediemyndighetssamverkan. Två möten, i Köpenhamn och Stockholm.  

Organisationer 

• Utbildningsradion, UR. Möten om gemensamma satsningar inom mediekunnighetsområdet.  

• Barnens rätt i samhället, BRIS. Gemensamt arbete med Safer Internet Centre.  

• Nordicom. Samarbete kring Unescos mediekunnighetsinitiativ med Skolverket, Svenska 

filminstitutet och Svenska Unescorådet.  

• Surfa Lugnt, förening som samordnar det privata och offentliga i syfte att höja vuxnas 

kunskaper om ungas vardag på internet. Myndigheten är icke betalande medlem och deltar 

aktivt i arbetet, bl.a. i medlemsmöten. Representerad i nätverkets valberedning till styrelsen.  

• The International Clearinghouse on Children, Youth and Media. Deltagande i referensgrupp 

för kunskapsutbyte kring barn, unga och medier.  

• Internet Governance Forum, IGF (för styrning av internet, initierat av FN). Deltagande både 

vid det europeiska IGF i Stockholm i juni, och vid det internationella IGF i Baku i november, 

med en av myndigheten initierad nordisk ungdomspanel.  

• Svensk Biblioteksförening. Samarbete under 2011/2012 och bildandet av 

arbetsgrupp/referensgrupp av bibliotekarier för att undersöka bibliotekens roll i, och behov 

av, mediekunnighetsutbildning.  

• Teatergruppen Ung utan pung. Samarbete med lärarhandledning till skolpjäs om internet.  

• Regionala filmresurscentrums samarbetsråd. Möte om eventuellt samarbete kring 

utbildningsinsatser på mediekunnighetsområdet.  

• Filmpedagogerna Folkets Bio, Göteborg. Möten kring filmpedagogernas engagemang i 

Unescos mediekunnighetsinitiativ.  

• Sverok, Sveriges största ungdomsförbund. Erfarenhetsutbyte kring ungdomar och 

internetstyrt demokratiarbete.  

Bransch 

• SF Bio. Möte om fastställande av åldersgränser och biografpersonalens kontroll av 

biobesökarnas ålder.  

• Pan European Game Information, PEGI. Representant i PEGI Council.  

• Mediekompass, TU, Stockholm. Samverkan kring lärarhandledning till Jag <3 internet.  



STATENS MEDIERÅD | ÅRSREDOVISNING 2012 

 
 

23

FINANSIELL REDOVISNING 

Resultaträkning 
tkr Not 2012   2011 
     
Verksamhetens intäkter     

Intäkter av anslag 1 15 604  16 693 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1  1 
Intäkter av bidrag 3 2 620  1 352 
Finansiella intäkter 4 34  29 
Summa  18 259  18 075 

     

Verksamhetens kostnader     

Kostnader för personal 5 -10 820  -10 076 
Kostnader för lokaler  -1 791  -2 422 
Övriga driftkostnader  -5 406  -5 344 
Finansiella kostnader 6 -14  -10 
Avskrivningar och nedskrivningar  -228  -223 
Summa  -18 259  -18 075 

     

Verksamhetsutfall  0  0 

     

Uppbördsverksamhet     

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

22 6 935  8 798 

Medel som tillförts statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet 

 -6 935  -8 798 

  
Saldo  0  0 

     

Årets kapitalförändring  0  0 
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Balansräkning 
tkr Not 2012-12-31   2011-12-31 

TILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utveckling 7 11  22 

Summa  11  22 
     

Materiella anläggningstillgångar     
Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 43  52 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 752  960 

Summa  795  1 012 
     
Fordringar     
Kundfordringar 10 1 053  1 079 

Fordringar hos andra myndigheter  214  218 

Summa  1 267  1 297 
     
Periodavgränsningsposter     

Förutbetalda kostnader 11 363  361 
Upplupna bidragsintäkter 12 37  359 

Summa  401  720 
     
Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 13 -2 021  -701 

Summa  -2 021  -701 
     
Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  4 313  1 160 

Summa  4 313  1 160 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  4 766  3 510 
     
KAPITAL OCH SKULDER     

Avsättningar     

Övriga avsättningar 14 192  172 

Summa  192  172 
     
Skulder m.m.     

Lån i Riksgäldskontoret 15 806  1 034 
Skulder till andra myndigheter 16 1 095  347 
Leverantörsskulder  550  819 
Övriga skulder  209  169 

Summa  2 659  2 369 
     
Periodavgränsningsposter     

Upplupna kostnader 17 635  469 
Oförbrukade bidrag 18 1 279  500 

Summa  1 914  969 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  4 766  3 510 
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Redovisning mot anslag 
Anslag, tkr  Not Ing. över- 

förings- 
belopp 

Årets till- 
delning 

enl.  
regl.brev 

Omdisp. 
anslags- 
belopp 

Totalt 
disponi- 

belt 
belopp 

Utgifter Utgående 
över- 

förings- 
belopp 

 
Uo 1 1:6 Allmänna val  
och demokrati 

     

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

19 0 700  700 -2 698 

        
Uo 17 11:1 Ramanslag       
ap.2 Statens 
biografbyrå – del 
till Statens 
medieråd (ram) 

20 0 0 -282 -282 282 0 

        
Uo 17 11:4 Statens medieråd  
(Ramanslag) 

    

ap.1 Statens 
medieråd (ram) 

21 69 16 949  17 018 -15 906 1 112 

        

Summa   69 17 649 -282 17 436 -15 626 1 810 

Redovisning mot inkomsttitel 
Inkomsttitel, tkr  Not Beräknat Inkomster 

2522, Avgifter för granskning av filmer och videogram 22 8 000 6 935 

Summa   8 000 6 935 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 

summeringsdifferenser förekomma. 

Tilläggsupplysningar 

UPPLYSNINGAR AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Statens medieråd startade den 1 januari 2011. Samtidigt avvecklades Statens biografbyrå och kommittén 

Medierådet upphörde med sin verksamhet. Statens medieråd övertog ansvaret för Statens biografbyrås 

tillgångar, skulder, kapital och övriga ekonomiska förpliktelser den 1 januari 2011, till bokfört värde per  

den 31 december 2010. 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Tillämpade redovisningsprinciper  

Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring 

(FBF) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd (FÅB) 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 tillämpar myndigheten brytdagen den 4 januari. Brytdagen 

föregående år var den 5 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 2011, 165 tkr, har år 2012 minskat med 21 tkr. 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Anläggningstillgångar  

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade datorprogram, 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, sex år, vilket är lika med hyreskontraktet. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod 

och sker från den månad tillgången tas i bruk. 

Myndigheten kostnadsför bärbara datorer direkt. 

Tillämpade avskrivningstider  

3 år  Egenutvecklade datorprogram, licenser, rättigheter 

6 år  Förbättringsutgifter på annans fastighet 

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.  

Övriga omsättningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärdet enligt lägstavärdets princip. 

Skulder 

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. 

Ersättningar och andra förmåner 

Ledamöter i insynsrådet / andra styrelseuppdrag 

tkr      Ersättning 
Ulla Carlsson  1 

Karin Bårman  1 

Åsa Landberg  1 

Johnny Lindqvist  1 

Martin Walfisz  1 
Planeto AB, Forestlight Entertainment AB, Media Evolution Southern Sweden AB,  

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

Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag 
tkr                                                                                                                                        Lön 
Anki Dahlin 2012-01-01--02-29 
Direktör/Myndighetschef 
Ann Katrin Agebäck 2012-03-01--05-06 
Tf Direktör/Myndighetschef 
Ewa Thorslund fr.o.m. 2012-05-07 
Direktör/Myndighetschef 
Inga förmåner 

158 
 
545 
 
594 

Anställdas sjukfrånvaro 

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. 

Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 

Sjukfrånvaro 

Totalt 2 % 
Andel 60 dagar eller mer 0 
Kvinnor - 
Män - 
Anställda – 29 år - 
Anställda 30 år – 49 år - 
Anställda 50 år – - 
 

Sjukfrånvaro för kvinnor, män och åldersgrupper lämnas inte då antalet anställda i en grupp är högst tio eller 

om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.   
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Noter 

RESULTATRÄKNING 

tkr     2012   2011 

Not 1 Intäkter av anslag 
   

Intäkter av anslag 15 604 16 693 
Summa 15 604 16 693 

Summa "Intäkter av anslag" (15 604 tkr) skiljer sig från summa  
”Utgifter” (15 626 tkr) på anslagen. Skillnaden (21 tkr) 
beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före 
år 2009 (165 tkr). Denna post har belastat anslaget Uo 17 11:4,  
men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen. 

   
Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 

      
Intäkter av offentligrättsliga avgifter 1 1 

   
Summa 1 1 

   
   
   

Not 3 Intäkter av bidrag 
      

Bidrag från statliga myndigheter 648 0 
   

Bidrag från EU:s institutioner 1 690 1 352 
   

Bidrag från Nordisk kulturfond 283 0 
   

Summa 2 620 1 352 
   

   
Not 4 Finansiella intäkter 

      
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 34 28 

   
Övriga finansiella intäkter 0 1 

   
Summa 34 29 

   
   

Not 5 Kostnader för personal 
      

Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 6 973 6 413    

Övriga kostnader för personal 3 847 3 664 
   

Summa 10 820 10 076 
   
   

Not 6 Finansiella kostnader 
      

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 14 9 
   

Övriga finansiella kostnader 0 1 
   

Summa 14 10 
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BALANSRÄKNING 
   

      2012-12-31   2011-12-31 
   
   

Not 7 Balanserade utgifter för utveckling 
      

Ingående anskaffningsvärde  67 34 
   

Årets anskaffningar  0 33 
   

Summa anskaffningsvärde 67 67 
   

Ingående ackumulerade avskrivningar  -45 -34 
   

Årets avskrivningar -11 -11 
   

Summa ackumulerade avskrivningar -56 -45 
   

Utgående bokfört värde 11 22 
   
   

Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
      

Ingående anskaffningsvärde 53 688 
   

Årets anskaffningar 0 53 
   

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 -688 
   

Summa anskaffningsvärde 53 53 
   

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 -388 
   

Årets avskrivningar -9 -79 
   

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 466 
   

Summa ackumulerade avskrivningar -10 -1 
   

Utgående bokfört värde 43 52 
   
   

Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
      

Ingående anskaffningsvärde  1 447 2 143 
   

Årets anskaffningar 0 960 
   

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde  0 -1 656 
   

Summa anskaffningsvärde 1 447 1 447 
   

Ingående ackumulerade avskrivningar -487 -1 938 
   

Årets avskrivningar -208 -132 
   

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar  0 1 583 
   

Summa ackumulerade avskrivningar -695 -487 
   

Utgående bokfört värde 752 960 
   
   

Not 10 Kundfordringar 
      

Kundfordringar inhemska kunder 1 053 1 079 
   

Summa 1 053 1 079 
   
   

Not 11 Förutbetalda kostnader  
      

Förutbetalda hyreskostnader 341 339 
   

Övriga förutbetalda kostnader 23 22 
   

Summa 363 361 
   
   
   

Not 12 Upplupna bidragsintäkter 
      

Utomstatliga 37 359 
   

Summa 37 359 
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      2012-12-31   2011-12-31 
   

Not 13 Avräkning med statsverket 
      

  Uppbörd 
   

  Ingående balans -1 079 -1 251 
   

  Redovisat mot inkomsttitel -6 935 -8 798 
   

  Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande 
flöde 8 014 8 969    

  Summa Uppbörd 0 -1 079    
       

Anslag i icke räntebärande flöde    
  Redovisat mot anslag 2 0 

   
  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som 

betalats till icke räntebärande flöde  -1 055 0    

  
Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde -1 053 0    

       Anslag i räntebärande flöde    
  Ingående balans 213 282 

   
  Redovisat mot anslag  15 624 16 710 

   
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto -16 949 -16 779 

   
  Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 112 213 

   
       Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag    

  Ingående balans  165 182 
   

  Redovisat mot anslag under året enligt 
undantagsregeln  -21 -17    

  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har 

redovisats mot anslag 144 165    

       
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i 
Riksbanken    

  Inbetalningar i icke räntebärande flöde  6 961 8 978 
   

  Utbetalningar i icke räntebärande flöde -1 -9 
   

  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar -6 959 -8 969 
   

  Saldo 0 0 
   

  Statens centralkonto i Riksbanken 0 0 
   

     
  Summa Avräkning med statsverket -2 021 -701    

   
Not 14 Övriga avsättningar 

      
  Kompetensväxlings- och 

kompetensutvecklingsåtgärder    

  Ingående balans 172 0 
   

  Årets förändring 20 172 
   

  Utgående balans 192 172 
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      2012-12-31   2011-12-31 

Not 15 Lån i Riksgäldskontoret 
   

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

Ingående balans 1 034 506 
Under året nyupptagna lån 0 1 046 
Årets amorteringar -228 -518 
Utgående balans 806 1 034 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 3 000 4 000 
      

Not 16 Skulder till andra myndigheter 
   

Arbetsgivaravgifter 216 168 
Leverantörsskulder andra myndigheter 879 179 
Summa 1 095 347 

Not 17 Upplupna kostnader 
   

Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala 
avgifter 466 299 
Övriga upplupna kostnader 169 170 
Summa 635 469 

Not 18 Oförbrukade bidrag 
   

Bidrag som erhållits från Justitiedepartementet 2 500 
Bidrag som erhållits från Kulturdepartementet 434 
Bidrag som erhållits från EU 843 0 
Summa 1 279 500 

 

  



STATENS MEDIERÅD | ÅRSREDOVISNING 2012 

 
 

32

ANSLAGSREDOVISNING 

Not 19 Uo 1 1:6 Allmänna val och demokrati       

  ap.19 Handlingsplan - del till Statens medieråd (ram)       
Medlen får användas av Statens medieråd för fortsatt arbete med en studie om hur 
unga kan stärkas mot påverkan av antidemokratiska budskap som förmedlas genom 
internet.       

  Anslaget är icke räntebärande.        
         

Not 20 Uo 17 11:1 Ramanslag       

  ap.2 Statens biografbyrå - del till Statens medieråd (ram)       
Enligt regeringsbeslut får det negativa överföringsbeloppet (–282 tkr) från Statens 
biografbyrå täckas med medel från anslag 11:4 Statens Medieråd.       

  Anslaget är räntebärande.        
         

Not 21 Uo 17 11:4 Ramanslag       

  ap.1 Statens medieråd (ram)       
Statens medieråd får använda medel under anslagsposten för kostnader som uppstår 
i samband med avveckling av Statens biografbyrå. Se not 20.       
Statens medieråd får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta 
understiger 3 % av föregående års tilldelning 16 779 tkr enligt regleringsbrevet.     

  Anslaget är räntebärande.        
         

Not 22 Inkomsttitel 2522       
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 
Avgifter för granskning av filmer och videogram.  
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Sammanställning över väsentliga uppgifter 

tkr 2012 2011* 

Låneram Riksgäldskontoret 

Beviljad 3 000 4 000 
Utnyttjad 806 1 034 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 

Beviljad  1 600 1 600 
Maximalt utnyttjad  0 29 

Räntekonto Riksgäldskontoret 

Ränteintäkter 34 28 
Räntekostnader 0 0 

Avgiftsintäkter 

Avgiftsintäkter som ej disponeras 

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 8 000 9 400 
Avgiftsintäkter 6 935 8 798 
Övriga avgiftsintäkter 1 1 

Anslagskredit 

Beviljad 
Uo 1 1:6 Allmänna val och demokrati 0 0 
UO 17 11:1 Statens Biografbyrå – del till Statens medieråd 
(Ramanslag) 0 0 
UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag) 508 503 

Utnyttjad 
Uo 1 1:6 Allmänna val och demokrati 0 0 
UO 17 11:1 Ramanslag 0 0 
UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag) 0 0 

Anslag 

Ramanslag 

Anslagssparande  
Uo 1 1:6 Allmänna val och demokrati 698 69 
UO 17 11:1 Statens Biografbyrå, del till Statens medieråd 
(Ramanslag)  0 -  
UO 17 11:4 Statens medieråd (Ramanslag)  1 112 -  
varav intecknat 0 0 

Bemyndigande Ej tillämplig 

Personal 

Antalet årsarbetskrafter (st.) 14 14 
Medelantalet anställda (ST) 17 17 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 287 1 274 

Kapitalförändring 

Årets 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 22 februari 2013 

 

 

Ewa Thorslund 

Direktör 
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Statens medieråd har i uppdrag att verka för att  

stärka barn och unga som medvetna medieanvändare  

och skydda dem från skadlig mediepåverkan. 

Några av de 

publikationer  

Statens medieråd  

gav ut under 2012.  


