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Yttrande över Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – 

återstart för kulturen (SOU 2021:77) (Ku2021/02071) 
Statens medieråd har beretts möjlighet att yttra sig över denna remiss. Statens medieråd ska verka 

för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig 

mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida 

information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa 

åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om 

åldersgränser för film som ska visas offentligt.  

Ärendet har beretts med de utgångspunkter som Statens medieråd, utifrån sitt uppdrag, främst har 

att beakta. 

Myndigheten har inga synpunkter på utredningens förslag, men vill föra fram följande resonemang 

angående MIK. 

Förhållandet mellan begreppen digital kompetens respektive medie- och informationskunnighet 

(MIK) 

Begreppet medie- och informationskunnighet, som lanserades av Unesco 2011, omfattar kunskaper, 

förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna hantera och förstå medier och 

information. Det finns en mängd olika sätt att definiera men ingen av dessa har kunnat antas som 

nationell eller internationell standard då området behöver följa teknik- och medieutvecklingen.  

Det finns flera likartade begrepp på kompetensområdet (till exempel medielitteracitet) men de två 

huvudbegrepp som använts i Sverige är MIK och digital kompetens. Såsom Unesco definierar det kan 

och bör MIK ses ett paraplybegrepp under vilket andra och snävare begrepp som digital kompetens, 

kan sorteras in. I Sveriges digitaliseringsstrategi görs tvärtom, dvs. att MIK sorteras in under digital 

kompetens. Enligt Statens medieråds bedömning är Unescos synsätt att rekommendera, då de 

kunskaper och färdigheter medborgare behöver kan relatera till såväl fysiskt som digitalt spridd 

information.  

I detta ärende har direktören Anette Novak beslutat. Föredragande i ärendet har varit utredaren Jan 

Christofferson. I ärendets slutliga handläggning har även programansvarig Martina Wagner deltagit. 
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