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Sammanfattning 
Lägesrapporten innehåller Statens medieråds redovisning av regeringsuppdraget att 
förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet Ku2019/01659/MD, med 
resultat från arbetet under uppdragsperioden, samt tankar inför 2021 - 2024. En ekonomisk 
redovisning av 2019 års bidrag finns även bilagd. 
 
Resultatet avseende uppdraget att stärka arbetet för ökad medie- och 
informationskunnighet (MIK) i Sverige är enligt myndighetens bedömning, gott.  
21 av de viktigare nationella aktörerna inom MIK-området har samlats i ett formellt nätverk. 
Såväl styrning som medlemskap har funnit en struktur som torde trygga nätverket 
långsiktigt. Arbetet har skett i nära samverkan med flera myndigheter och statliga organ 
samt inom ramen för medlemskretsen av nationella aktörer. En gemensam arbetsplan har 
antagits och samordnade aktiviteter har genomförts, inte minst en informationskampanj i 
tre delar, som stöd för lärare och andra som var tvungna att hastigt ställa om till virtuell 
undervisning på grund av pandemin.  
 
Engagemanget bland nätverkets medlemmar är stort. Uppgiften upplevs viktig, givet 
utvecklingen mot allt större volymer och alltmer förfinade metoder på området 
informationspåverkan och dessa aktiviteters effekter på demokratin, såväl nationellt som 
internationellt. 
 
Statens medieråd har tagit fram en modell för den nationella MIK-kartläggningen. 
Myndigheten har även påbörjat en förstudie för metodutveckling av ett nordiskt MIK-index 
för att mäta befolkningens medie- och informationskunnighet i fyra nordiska länder. Om 
förstudien blir framgångsrik kommer det bli möjligt att mäta förskjutningar mellan de 
nordiska, relativt jämförbara, länderna avseende MIK i befolkningen. 
 
En pilot av den digitala delen av MIK-nätverkets gemensamma kunskapsplattform har också 
utvecklats. Lösningen visar att det är möjligt att knyta ihop fyra av de största databaserna 
med MIK-resurser (Statens medieråds, Kungliga bibliotekets “Digiteket”, Sveriges 
Utbildningsradios samt Internetstiftelsens). På längre sikt ska denna resursbank omfatta och 
tillgängliggöra de mest relevanta resurserna rörande MIK, i ett användarvänligt gränssnitt. 
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1 Inledning 
Frågor om digital kompetens och medie- och informationskunnighet har av regeringen 
prioriterats sedan många år, framför allt genom satsningar inom ramen för demokrati- och 
digitaliseringsstrategierna. Digitaliseringsstrategin syftar till att Sverige ska bli bäst i världen 
på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Demokratistrategin syftar till att främja, 
förankra och försvara svensk demokrati. 
 
När komplexiteten i samhället ökar, när digitalisering och automatisering berör allt fler 
områden och sker i allt snabbare takt är det av yttersta vikt att alla i Sverige bereds 
möjligheten att hålla jämna steg med utvecklingen. På samhällsnivå för att hålla ihop landet 
och människor, och för att Sveriges ska stärka sin konkurrenskraft. På individuell nivå så att 
alla människor ska kunna tillvarata sin rätt att delta i demokratin, och vara anställningsbara.  
Utmaningarna är många: 

• Dominanta, globala företag kontrollerar de innehållsdistribuerande plattformar som 
blivit de viktigaste arenorna för informationsspridning och offentliga samtal – men 
transparensen kring vilka röster som lyfts och vilka som tystas är svag. 

• Dessa företags affärsmodeller omfattar massiv datainsamling och 
beteendepåverkande design – som i förlängningen kan beskära grundläggande 
mänskliga fri- och rättigheter. 

• Kraftigt ökande informationsmängder där fakta blandas med felaktiga budskap, 
desinformation och propaganda, ibland i syfte att manipulera opinioner. 

• Kraftigt minskande mängder kvalitativ journalistik när traditionella medier inte hittar 
nya, bäriga affärsmodeller; många medborgare har inte längre tillgång till oberoende 
rapportering från sina närområden. 

 
Detta är bara en del av problembeskrivningen som förklarar varför det  
är avgörande att varje individ stärker sina kunskaper och färdigheter vad gäller att inhämta 
information och kritiskt analysera såväl sändare som budskap; dessa samt andra 
grundläggande delar av MIK har blivit nödvändiga medborgarkompetenser. 
 
Andra centrala delar är att var och en är medveten och ansvarstagande i sin roll som 
medieanvändare, som informationsproducent- och distributör samt att allmänheten är 
kapabel att förstå hur ägarstrukturer, datainsamling och affärsmodeller kan påverka såväl 
tillgången till trovärdig information som mångfalden av perspektiv.  
 
I förlängningen handlar det om individens förmåga och möjlighet att delta i samhället på lika 
villkor - och att kunna försvara sina fri- och rättigheter. 
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2 Statens medieråd och MIK 
 

2.1 Bakgrund 
Statens medieråd har sedan bildandet 2011 utifrån instruktionens första paragraf arbetat 
med MIK som ett sätt att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare 
– och därmed skydda dem från skadlig mediepåverkan.1 Myndigheten har främst vänt sig till 
vuxna vidareförmedlare, dvs. föräldrar och vuxna i professioner nära barn, för att via dem nå 
den primära målgruppen barn och unga upp till 18 år. Under sin snart tioåriga existens har 
myndigheten även utvecklat och producerat – själv och i samarbete med andra aktörer – ett 
flertal olika lärresurser inom MIK-området. Det har funnits en relativt stor, konstant över 
åren, efterfrågan på myndighetens expertis och medverkan. 
 
Statens medieråd har under de senaste åren genomfört ett internt förändringsarbete. 
Centralt i detta är en fördjupning inom MIK som expertområde, och utifrån detta har 
myndigheten uppmärksammat politiken och övriga beslutsfattare på vikten av satsningar på 
MIK – samt finansieringen därav. Arbetet med MIK är en väsentlig del av myndighetens 
nuvarande inriktning. Utifrån den omställning som myndigheten har genomfört har det nu 
blivit möjligt att utöka arbetet till den nivå som krävs.  
 
Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att uppdra åt Statens medieråd att utveckla 
former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- och informationskunnighet (MIK).2 
Uppdraget ska ses mot bakgrund av de utredningar som pekat på behovet av MIK och/eller 
digital kompetens3 samt mot bakgrund av den kartläggning av insatser som genomförts inom 
området. 4  Även den kunskapsöversikt som prof. Ulla Carlsson uppdrogs att genomföra för 
Nordicom och som resulterade i publikationen Medie- och informationskunnighet i den 
digitala tidsåldern. En demokratifråga har bidragit till uppdraget. 5   
 
Uppdraget hade även stöd i erfarenheter från länder inom det europeiska samarbetet: För 
ett framgångsrikt arbete med god medie- och informationskunnighet i befolkningen krävs att 
delar av arbetet sker samordnat nationellt, och med en mandaterad ansvarsaktör. 
 
Uppdraget specificerade att Statens medieråd skulle utveckla  

• former för samarbete mellan statliga myndigheter som arbetar med frågor 

relaterade till MIK, 

• former för en aktiv dialog mellan offentliga och privata aktörer som arbetar med MIK 

på nationell, regional och lokal nivå samt 

• former för insamling och spridning av kunskap för att kunna fungera som en aktiv 

resurs för andra aktörer.  

 
1 Förordning (2010:1923) med instruktion för Statens medieråd 
2 Regeringsuppdrag Ku2018/10726/MF 
3 Exempelvis Medieutredningen SOU2016:80, Digitaliseringskommissionen SOU2016:89, Framtidskommissionen Ds 2013:19, Utredningen 

för en nationell biblioteksstrategi Ku2019/00550/KO, och Digitaliseringsrådets lägesbilder. 
4 Statens medieråd och Myndigheten för press, radio, och tv. (2017) Kartläggning av insatser som syftar till stärkt medie- och 

informationskunnighet (Ku2017/01610/MF). 
5  Ulla Carlsson (red.) (2018). Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern. En demokratifråga.  
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Därutöver skulle myndigheten även “verka för att Sverige tar en mer aktiv roll i arbetet på 
europeisk och internationell nivå.”  
 
 

2.2 Det inledande uppdraget att ”utveckla formerna för” 
Resultatet av detta uppdrag redovisades i en lägesrapport den 29 maj 2019 i vilken 
myndigheten gick igenom definitioner, myndighetens koppling till området samt metod för 
genomförande.6 Då formell styrning av området saknades valde myndigheten att arbeta 
konsultativt, för att genom samråd och rådslag med identifierade, relevanta aktörer 
identifiera de olika aktörernas behov. 21 bilaterala samt två bredare rådslag genomfördes. 
Vid rådslagen hade aktörerna delats in i en grupp om statliga aktörer och en grupp om övriga 
nationella aktörer. 
 
Syftet med dessa möten var att fördjupa kunskapen och förståelsen för aktörernas 
verksamhet i relation till MIK samt inhämta synpunkter på hur Statens medieråds uppdrag 
skulle kunna bidra till mål inom olika aktörers respektive ansvarsområden. 
 
Parallellt med dessa möten hölls även ett antal övriga dialoger, bland annat med Sveriges 
kommuner och landstings kulturpolitiska beredning7, SKL:s grupp med regionala 
kulturchefer, SKL:s folkhögskoleförening, Internetstiftelsens startkonferens för kommunala 
Digidelcenter samt med regionbibliotek. Därutöver har myndigheten haft löpande 
avstämningar och möten med kommittén Utredningen nationell samling för medie- och 
informationskunnighet och det demokratiska samtalet. 
 
Resultatet från kunskapsinhämtningen gav vid handen att det fanns flera behov som delades 
av de flesta aktörer. Dessa behov var: 

• en gemensam målbild, 

• att ingå i ett större sammanhang, 

• att gemensamt tydliggöra begrepp och definitioner inom området, 

• att dela kunskap om metoder för att vidareutveckla arbetet, 

• en ökad kunskap om andra aktörer och insatser och 

• koordinering (för att minska överlapp). 

Utöver ovan nämnda behov uttryckte flera aktörer även behov av stärkt kunskap om 
metoder och kanaler för att nå ut med sina insatser till målgrupperna. 
 
Med utgångspunkt i denna behovsbild och utifrån internationella erfarenheter, utvecklade 
Statens medieråd en modell för stärkt samverkan. Denna modell utvecklades runt en 
samordnande “nod”, i syfte att framgent utgöra ett nationellt kunskapscenter för MIK. 
Noden har överblick över området och ansvarar för att facilitera en strukturerad och 
koordinerad samverkan mellan MIK-aktörer i ett nationellt nätverk. De internationella 
erfarenheterna ger vid handen att det för en framgångsrik utveckling av en samverkande 
krets krävs en ansvarsinstans med mandat att initiera och koordinera.  

 
6 Statens medieråd (2018). Lägesrapport, Statens medieråds uppdrag att utveckla former för en förstärkt samverkan av insatser för medie- 

och informationskunnighet (Ku2018/01726/MF). Dnr 295/2019. 
7 Numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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Modellen bygger även på att det finns en gemensam målsättning i nätverket och en 
plattform för kunskapsdelning. 
 
Enligt modellen ska en ”nod” härbärgera olika utvecklingsprojekt, såväl under 
uppbyggnadsfasen som på längre sikt. Under uppbyggnadsfasen identifierades behov av 
följande arbetspaket:  

• Koncept: Formering av nationellt nätverk med partsgemensamma 

överenskommelser, framtagande av gemensam målbild samt arbete med att skapa 

större enighet kring områdets definitioner. 

• Kunskapsdelning: En plattform – såväl fysisk som digital – som stödjer nätverkets 

verksamhet genom skapandet av olika forum för delning och spridande av kunskap 

mellan aktörerna men också externt, till olika målgrupper. 

• Kartläggning: Utveckling av metod för och genomförande av en återkommande 

nationell kartläggning av MIK-området. 

• Kvalitetssäkring: All kunskap som delas i plattformen behöver kvalitetssäkras, för 
nätverkets trovärdighet och plattformens legitimitet. 

2.3 Det aktuella uppdraget att ”utveckla samverkan” 
Regeringen beslutade den 26 september 2019 om fortsättningsuppdraget “Förstärka arbetet 
för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) genom att utveckla samverkan och 
myndighetens verksamhet på området.” 8 Uppdraget, som i hög utsträckning följde Statens 
medieråds utvecklade modell, såsom den presenterats i den första lägesrapporten, pekade 
ut att följande skulle genomföras: 
 

• Skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK.  

• Bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning. 

• Ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området. 

• Utveckla myndighetens MIK-resurser.  

I arbetet skulle Statens medieråd beakta de insatser för att öka medie- och 
informationskunnigheten i befolkningen som pågår inom myndigheter, kommittéer, 
skolväsende, biblioteksväsende, folkbildningen och det civila samhället.  
I uppdragets genomförande ansågs samverkan med statliga och ickestatliga aktörer som är 
verksamma på området av stor vikt. 
 
Statens medieråd har för genomförandet av uppdraget fått disponera ett bidrag om               
2 000 000 kr för 2019, och ytterligare 2 000 000 kr kronor för 2020.9 
 
Föreliggande lägesrapport är en redovisning av det arbete som hittills skett inom ramen för 
detta uppdrag, samt myndighetens tankar inför 2021 – 2024. I bilaga finns redovisning av 
förbrukade medel från 2019 års bidrag.  
 
 

 
8 Regeringsuppdrag Ku2019/01659/MD 
9 Från anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap. 11. 
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3 Resultat 
Statens medieråd har under det gångna året intagit positionen som en samlande kraft för 
svensk medie- och informationskunnighet. Regeringens uppdrag har legat till grund för 
denna utveckling men myndigheten bedömer även att satsningen svarar mot de behov som 
MIK-aktörer på olika nivåer i Sverige har. 
 
Sammanfattningsvis kan detta första år sägas ha lagt en god grund för vidareutveckling av 
samverkan, gemensam kunskapsutveckling, stärkt koordinering och förbättrad effektivitet. 
 
Myndigheten har organiserat uppdraget inom ett program, med arbete i de tre projekten 
Nationellt nätverk, MIK-kartläggning, Kunskapsplattform, som samtliga koordineras via 
verksamhet i ett samverkanskansli.  
 
Nedan redogörs för prestationer inom de i uppdraget specificerade uppgifterna. 
 

3.1 Skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK 
Ett nationellt nätverk för MIK har formerats under 2020 i syfte att genom samverkan 
utveckla kunskap och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka 
medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.  I detta nätverk ingår 21 aktörer 
verksamma inom den offentliga och idéburna sektorn. Samtliga av de aktörer som Statens 
medieråd har träffat i bilaterala samråd, uppföljande rådslag och dialogmöten under 2019 
har erbjudits att bli medlemmar i nätverket.  
 
Riktlinjer för nätverket antogs av den temporära styrgruppen den 10 december 2019; 
samtliga medlemsaktörer har genom sitt medlemskap godkänt dessa. Arbetet under 
uppbyggnadsåret 2020 sker utifrån en, av den temporära styrgruppen framtagen, arbetsplan 
för nätverket. Medlemmarna engageras i olika arbetsgrupper. 
 
Nätverket kallas, efter ett röstningsförfarande i medlemskretsen i november 2019, för MIK 
Sverige.  
En logotyp för nätverket togs fram den 16 december 2019. Logotypen har främst en intern 
funktion att tydliggöra för samverkanskretsen när det är nätverket som arrangerar eller står 
som avsändare av insatser, och när det är myndigheten Statens medieråd. 
 

      
                                                         

    
 

Nätverkets etablering   
Efter det inledande arbetet med aktörsmöten och research kring liknande 
samverkansformer nationellt och internationellt, kunde Statens medieråd i nyhetsbrev den 
12 december 2019 presentera en samverkansmodell för samtliga aktörer som myndigheten 
träffat i samråd och rådslag. Aktörerna inbjöds att ingå i en formaliserad samverkan i ett 
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nationellt nätverk för MIK.10 Modellen bygger på frivillig och för närvarande avgiftsbefriad 
aktörsmedverkan i syfte att skapa ett gemensamt ägarskap och därigenom ett långsiktigt 
engagemang.  
 
Kort därefter skickades nätverkets riktlinjer och medlemsansökan ut och nätverket 
etablerades i takt med att medlemsansökningar inkom till Statens medieråd i denna första, 
av två, ansökningsperioder (mer om detta under Medlemskap, nedan). 11  
 
I figuren nedan visualiseras den struktur och uppbyggnad som nätverket har vid tiden för 
denna lägesrapport:                                                          

 

 

Temporär styrgrupp  
En temporär styrgrupp för nätverket utsågs av Statens medieråd den 25 november 2019. Tre 
statliga aktörer valdes ut att ingå i gruppen utifrån sina relationer till MIK-området, och 
utifrån myndighetens tidigare kontakter med dem i samband med regeringsuppdraget att 
utveckla former för en förstärkt samverkan för MIK.12 I den temporära styrgruppen ingår 
Kungliga biblioteket (KB), Myndigheten för press, radio och tv (MPRT), och Svenska 
Filminstitutet. Gruppen är rådgivande i förhållande till Statens medieråd, som är ordförande.  
 
Parterna i den temporära styrgruppen åtar sig – enligt en upprättad avsiktsförklaring – att: 

• avsätta personella resurser för arbete i styrgruppen,  
• representera den temporära styrgruppen i relation till det vidare nätverket,  
• särskilt ansvara för att i sina kanaler kommunicera relevant och aktuell 
information från nätverket och 
• medverka i framtagandet av nätverkets arbetsplan 2020. 

 

 
10 Nyhetsbrev 2019-12-12 
11 Riktlinjer och medlemsansökan skickades via e-post 2020-01-20. 
12 Regeringsuppdrag Ku2018/10726/MF. 
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Statens medieråd åtagande i den temporära styrgruppen är att: 
• vara ordförande och sammankallande, 
• föreslå agenda för möten samt ta ansvar för inbjudningar, lokalförsörjning med 
mera,  
• protokollföra möten samt säkerställa att beslut genomförs och följs upp.  
• genomföra kommunikationsinsatser, från den temporära styrgruppen till 
nätverket, vid behov samt 
• ta fram utkast på arbetsplan för nätverkets uppbyggnadsår 2020.  

 
Avsiktsförklaringarna för ledamöterna i den temporära styrgruppen gäller under 
uppbyggnadsåret, eller till dess att ordinarie styrgrupp tillsätts, dock längst till 28 februari 
2021.13 
  
Utöver dessa åtaganden föreskriver riktlinjerna att Statens medieråd, vid eventuella 
meningsskiljaktigheter inför inriktningsbeslut i styrgruppen, har tolkningsföreträde under 
uppbyggnadsåret.  
 
Den 21 november 2019 höll styrgruppen ett första konstituerande möte. Gruppen har hittills 
hållit möten varje månad, totalt 11 möten (med sommaruppehåll under juli 2020). På grund 
av pandemin genomfördes styrgruppsmöten digitalt från och med mars månad. Ett extra 
arbetsmöte ägde rum den 10 december 2019, i vilket styrgruppen beslutade om riktlinjer 
och tog fram förslag till gemensam arbetsplan för uppbyggnadsåret samt förslag på 
arbetsgrupper. 
 
Frågor som hanterats i den temporära styrgruppen under uppbyggnadsåret är nätverkets 
riktlinjer, medlemskap och arbetsplan. Det har varit särskilt viktigt att planera och 
genomföra insatser under uppbyggnadsåret för att skapa och bibehålla 
medlemsengagemang under en tid då de långsiktiga samverkansstrukturerna, såsom till 
exempel kunskapsplattformen, var under uppbyggnad.  
 

Riktlinjer 
I nätverkets riktlinjer anges syfte och mål för nätverket under uppbyggnadsåret 2020.14  
Syftet med nätverket är: 
 
att genom samverkan utveckla kunskap  
och effektivisera arbetet inom MIK-området  
– och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten  
hos alla i Sverige.   
  
Målen under uppbyggnadsåret är att:   
  
• möjliggöra samverkan mellan aktörer som arbetar med MIK,  
• bidra till en kunskapsplattform för MIK och 
• bidra till utvecklingen av en svensk kartläggning av insatser och aktörer inom MIK-området. 

 
13 Avsiktsförklaring med Kungliga biblioteket, Myndigheten för press, radio och tv, Svenska Filminstitutet. Samtliga signerade 2019-11-25. 
14 Nätverkets riktlinjer finns på Statens medieråds webbplats: 
www.statensmedierad.se/miksverige/ommiksverige/riktlinjerfornatverket.3832.html  

http://www.statensmedierad.se/miksverige/ommiksverige/riktlinjerfornatverket.3832.html
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Riktlinjerna omnämner även nätverkets styrning och vad som gäller för medlemskap.  
 
Riktlinjerna kommer att utvärderas och eventuellt revideras i slutet av året utifrån 
nätverkets behov och Statens medieråds uppdrag.   
 

Medlemskap 
Statens medieråd bjuder in till medlemskap och detta har skett vid två tillfällen. Under 
uppbyggnadsåret är det endast aktörer inom den offentliga sektorn och den idéburna 
sektorn som kan bli medlemmar i nätverket. Vid tveksamheter om medlemskap och 
eventuellt avslag på ansökan fattar Statens medieråd beslut om medlemskap, efter 
inhämtande av synpunkter från styrgruppen.   
 
I den första ansökningsperioden (januari 2020) inbjöds de aktörer som Statens medieråd 
identifierat, i tidigare kartläggningar, samråd och rådslag, som nyckelaktörer.15 15 av dessa 
accepterade erbjudandet och blev medlemmar i MIK Sverige. 
 
I maj 2020 öppnades en ny ansökningsperiod och ytterligare organisationer inbjöds att bli 
medlemmar.16 6 av dessa blev medlemmar. 
 
Till dags datum är nedanstående 21 aktörer medlemmar i nätverket: 

• Arbetarnas bildningsförbund (ABF) 
• Digidelnätverket 
• Filmpedagogerna Folkets Bio 
• Folkbildningsrådet 
• Föreningen Filmregionerna 
• Internetstiftelsen 
• Konsumentverket 
• Kungliga biblioteket (KB) 
• Mediekompass – TU 
• Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
• Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) 
• Nordicom – Centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet 
• Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
• Statens medieråd 
• Studieförbundet Ibn Rushd 
• Svensk biblioteksförening 
• Svenska Filminstitutet 
• Sveriges museer 

 
15  Inbjudan skickades 20 januari per epost till följande aktörer: Datainspektionen, Digidel, Filmpedagogerna, Folkbildningsrådet, 
Internetstiftelsen, Konsumentverket, Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Mediekompass/TU, Myndigheten för press, radio och tv, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för tillgängliga medier, Post och Telestyrelsen, Skolverket, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Studieförbunden, Svensk biblioteksförening, Svenska Filminstitutet, Sveriges folkhögskolor, Sveriges 
kommuner och regioner, Sveriges museer, Sveriges Utbildningsradio. 
16 De aktörer som inbjöd vid detta tillfälle var: Föreningen Ung Media, Föreningen för regional biblioteksverksamhet, Föreningen 
Filmregionerna, Nordicom och samtliga 10 statsbidragsberättigade svenska studieförbund (detta efter att studieförbundens 
centralorganisation hänvisat inbjudan till de enskilda studieförbunden.) 
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• Sveriges utbildningsradio (UR) 
• Ung Media Sverige 

Genom medlemskapet har medlemsorganisationen förbundit sig att:   
  

- bidra till den gemensamma kunskapsplattformen genom att dela med sig av 
relevant kunskap, kompetens och erfarenheter, 

- tillföra uppgifter inom sina kompetensområden till den svenska 
kartläggningen av insatser och aktörer inom MIK-området, 

- kommunicera information till och från nätverket i sina kanaler och 
- representera sin verksamhet under nätverksträffar.   

 
Statens medieråd har parallellt med årets två medlemsinbjudningar även bedrivit ett arbete 
för att utveckla en form för samverkan i nätverket med aktörer från den privata sektorn (se 
avsnitt 3.1.1 Övriga dialoger). 
 
För att samordna frågor om forskning på MIK-området har en avsiktsförklaring med 
Nordicom vid Göteborgs universitet upprättats (september 2020) om att grunda och 
samordna ett akademiskt forum som en del av nätverket.  
 
Genom Nordicom är forskningen – i och utanför Sverige – representerad i nätverket, vilket 
har varit viktigt för kunskapsutbyte. Kunskapsutbytet sker såväl mellan forskningen och 
praktiken som vice versa - då praktikerna i nätverket har noterat vissa trender som 
forskningen behöver uppmärksamma.    
 
Det akademiska forumet bistår även med inrapportering av det senaste från forskningen på 
MIK-området till nätverket, samt leverans av resultat gällande forskningens utveckling till 
den årliga kartläggning som Statens medieråd ska genomföra. I övrigt fungerar Nordicom 
som en ordinarie medlem i nätverket som medverkar och bidrar på nätverksträffar och 
nyhetsbrev som övriga aktörer. 
 

Arbetsplan  
Nätverkets arbetsplan för 2020 utgår främst ifrån regeringsuppdraget. Utvecklingsarbetet 
med de tre delarna – nätverk, kartläggning och kunskapsplattform – har bedrivits delvis 
integrerat. Tillsammans utgör dessa delar den form och struktur för stärkt MIK-samverkan 
som sjösätts fullt ut år 2021, då alla delar beräknas vara färdigutvecklade.  
 
Arbetsplanen för uppbyggnadsåret inkluderar även inslag som svarar mot medlemmarnas 
behov och önskemål, bland annat: 
 

• gemensamma evenemang och insatser (till exempel arrangemang på 
Internetdagarna, utskick av resurssamlingar), 

• presentationsmaterial kring MIK (till exempel produktion av en MIK-film och ett 
bildspel om MIK) och 

• kompetenshöjande kommunikation med inslag från internationella insatser (till 
exempel webbinarier med Nordicom, artiklar i nyhetsbrev) 
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Ett förarbete inför framtagandet av en arbetsplan för 2021 sker inom ramen för en 
arbetsgrupp som tillsatts i nätverket för detta ändamål.   
 
Medlemsengagemang 
Medlemmarnas engagemang kanaliseras främst genom nätverkets arbetsgrupper. Där 
samarbetar olika medlemmar för att gemensamt främja MIK. Under det första året – då 
större delen av arbetet inom nätverket kretsar kring framtagandet av en långsiktig struktur – 
är Statens medieråd representerad i samtliga grupper.  
 
Medlemmar har frivilligt anmält intresse för att ingå i en arbetsgrupp. Antalet träffar som 
har genomförts varierar mellan de olika grupperna.   
 
 
För närvarande finns nedanstående fyra arbetsgrupper i nätverket: 
 

Arbetsgrupp Medverkande Syfte 

Kunskapsplattform • Internetstiftelsen 

• KB/Digiteket 

• Statens medieråd  

• UR  
 

Gruppen ingår i förstudien för den 
digitala kunskapsplattform som 
ska samla de viktigaste och mest 
kvalitativa resurserna inom MIK-
området i ett gemensamt, 
webbaserat gränssnitt. 

Kartläggning • MPRT 

• Statens medieråd 

 

Gruppen arbetar med 
utvecklingen av en modell för en 
återkommande kartläggning av 
MIK-områdets insatser och 
aktörer. 

Kommunikation • Filmpedagogerna 

• Folkbildningsrådet 

• KB 

• MPRT 

• MTM 

• SPSM 

• Svensk biblioteksförening 

• Svenska Filminstitutet 

• Statens medieråd 

• UR 

Gruppen arbetar med nätverkets 
kommunikation, exempelvis 
gemensamma publiceringar eller 
arrangemang.  

Idéförvaltning 
 

• Nordicom 

• Statens medieråd 

• Svensk biblioteksförening 

• Ung Media Sverige 

 

Gruppen är en del av 
framtagandet av 2021 års 
arbetsplan. Arbetet består i att 
prioritera, kategorisera och i 
möjlig mån förvalta de 
samverkansidéer som nätverkets 
medlemmar presenterade under 
den andra nätverksträffen. 
Gruppens rapport presenterades 
för den temporära styrgruppen 
2020-10-20. (Rapporten finns på 
Statens medieråds webbplats.) 
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Under hösten 2020 pågår ett utvecklingsarbete i syfte att kvalitetssäkra de former och 
aktiviteter som koordinerats av Statens medieråd under uppbyggnadsåret. Detta arbete 
kommer att ligga till grund för hur styrgruppen ska bedriva arbetet framgent och behandla 
frågor som till exempel nätverkets riktlinjer, nya medlemsansökningar, arbetsgruppernas 
samarbete, regional samverkan samt plan för samverkan utan medlemskap. 
 
I slutet av året planerar myndigheten att skicka ut en enkät till nätverkets medlemmar för att 
tillvarata de erfarenheter som skapats under gångna året. Denna enkät kan på sikt bli en 
återkommande “Nöjd-Medlems-Enkät” (NME) för att kunna utvärdera arbetet i nätverket.  
 

Nätverksträffar 
Nationella nätverksträffar för samtliga medlemmar ska enligt riktlinjerna arrangeras två 
gånger per år.  
 
Enligt arbetsplanen var den formella grundarkonferensen för nätverket planerad att hållas 
på Källkritikens dag den 13 mars 2020 och dagens höjdpunkt skulle vara när kultur- och 
demokratiministern Amanda Lind uppmärksammade nätverket MIK Sveriges tillblivelse samt 
delade ut årets källkritikpris. Pandemin omkullkastade dock planerna och konferensen 
genomfördes istället virtuellt den 28 april 2020 utan statsrådets medverkan. Syftet med den 
första nationella samlingen var att presentera nätverkets arbetsgrupper och arbetsplan – 
och att inspirera genom en föreläsning samt efterföljande frågestund med en av 
nyckelpersonerna i Irlands MIK-nätverk. 
 
En andra nätverksträff, även den virtuell, genomfördes den 21 augusti 2020.  Syftet var att 
erbjuda medlemmarna möjlighet att lära känna varandra, dela erfarenheter och därigenom 
bygga gemenskap. Gensvaret var mycket stort samtliga medlemmar närvarade under detta 
möte. Under mötet fick organisationerna presentera sig och sin verksamhet, samt komma 
med förslag på samverkansidéer för nätverket. Alla organisationers idéer dokumenterades 
och överlämnades som uppgift och arbetsmaterial till den arbetsgrupp i nätverket som 
bildades utifrån denna träff (arbetsgrupp Idéförvaltning). 

 

Nyhetsbrev  
Ett nyhetsbrev upprättades som intern kommunikationskanal i nätverket och med Statens 
medieråd som redaktör. Syftet med nyhetsbrevet är att hålla mottagarna informerade om 
vad som händer inom nätverket, men också att erbjuda ny kunskap om aktuella frågor inom 
MIK-området, såväl nationellt som internationellt. Det första utskicket av nyhetsbrevet 
genomfördes 8 november 2019 och sedan dess skickas nyhetsbrevet ut en gång per månad 
(med sommaruppehåll).  
 
Vid tiden för denna lägesrapport har brevet 74 mottagare, som antingen företräder 
medlemsorganisationerna i nätverket eller som är intresserade av arbetet.17 Nyhetsbrevet 
har även nått en vidare krets genom att det cirkuleras inom medlemsorganisationerna och i 
deras professionella nätverk utanför organisationen. 
 
Även i nyhetsbrevet är medskapande för engagemang ett viktigt verktyg. I varje nyhetsbrev 

 
17 Uppgifter hämtade 2020-10-27 
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finns en personlig inledning av en av Statens medieråds medarbetare som berättar om vad 
som hänt sedan sist. Därefter följer minst en artikel med fokus på någon av medlemmarnas 
aktiviteter och en artikel med fokus på pågående internationellt MIK-arbete.  
 
Nyhetsbrevet lyfter också framaktuella aktiviteter, vetenskapliga publikationer och 
rapporter. Här har olika aktörer inom nätverket regelbundet bidragit med tips, vilket 
indikerar att kanalen utgör ett relevant forum.   
 

Gemensamma insatser  
 
Resurspaket 
Tidigt när pandemin spred sig insåg medlemmarna att det fanns resurser inom nätverket 
som skulle kunna utgöra viktig kunskap, såväl för vissa målgrupper som för befolkningen i 
stort. Relevanta resurser sammanställdes och en gemensam, utåtriktad spridningsinsats 
planerades och genomfördes. I denna insats deltog 14 medlemmar aktivt. Totalt ingick 35 
digitala resurser, som på olika sätt bedömdes ha särskild aktualitet för till exempel 
pedagoger som tvingats ställa om till distansundervisning.  
 
Statens medieråd gick igenom de identifierade materialen och kategoriserade dem i form av 
tematiska innehållspaket. Dessa paket innehöll länkar till aktörernas egna resurser i form av 
digitala lektioner, artiklar eller onlineutbildningar. 
 
De tre resurspaketen var:  
 

• ”Utbildning på nätet i coronatider”  

• “Desinformation och infodemi i coronatider”   

• “Säker digitalisering i coronatider”  
 
Paketen med länkar till de samlade resurserna publicerades mellan den 16 april 2020 och 
den 20 april 2020 på Statens medieråds sajt. De spreds sedan vidare via sociala medier, både 
från Statens medieråd och via MIK Sveriges medlemmars sociala medie-konton. Goda 
spridningsresultat har inrapporterats även från övriga nätverksmedlemmar, t.ex. från KB. 
 
Trafik i sociala medier18: 
 

Resurspaket: Facebook: Sidvisningar: 

Desinformation och 
infodemi i 
coronatider   

Nådde 2202 personer 
(110 gillningar, 
delningar etc.)  

1 286  

Utbildning på nätet i 
coronatider  

Nådde 1744 personer 
(27 gillningar, 
delningar etc.)   

426  

Digitalisera säkert i 
coronatider   

Nådde 1 637 personer 
(60 gillningar, 
delningar, etc.)  

360  

 

 
18 Uppgifter hämtade 2020-11-05 
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Ytterligare ett paket med nätverkets MIK-resurser i relation till infodemin i pandemins 
kölvatten, skedde i samband med Unescos Global Media and Information Literacy (MIL) 
Week 2020.  
 
I detta resurspaket, som publicerades den 28 oktober 2020 på Statens medieråds webbplats 
och via myndighetens konton i sociala medier, lyftes hur falska budskap sprids och hur vi kan 
lära oss att stå emot felaktiga uppgifter. Resurserna kom från fyra aktörer inklusive Statens 
medieråd och gällde temat att genomskåda desinformation.  
Ur innehållet:  

• Onlinekurs om falska uppgifter i pandemitider,  
• lektioner i källkritik för grundskolan,  
• lektionsmaterial i källkritik på teckenspråk och för grundsärskolan, samt  
• ett poddavsnitt om desinformation under pandemitider.  

 
Trafik i sociala medier19:  
 

Resurspaket: Facebook och Linkedin: Sidvisningar: 

Resurser för att genomskåda 
desinformation 

Nådde 810 personer resp. 88 
personer på Linkedin 
(Facebook 21 gillningar, 
delningar, etc.) 

73 

 
 
Medverkan vid Internetdagarna 
MIK Sverige kommer att arrangera ett gemensamt “spår” (heldagskonferens) under 
Internetstiftelsens arrangemang Internetdagarna. MIK Sveriges “spår” sker den 23 november 
2020 och nätverksmedlemmarna medarrangerar olika seminarier. Under våren/sommaren 
har 13 (av 21) medlemsaktörer deltagit i planeringen av de fem seminarier som tillsammans 
utgör “spåret” Medier, makt och farligt medborgarskap. 
 
De medverkande medlemmarna utöver Statens medieråd är: 

• ABF 

• Digidelnätverket 

• KB/Digiteket 

• Filmpedagogerna Folkets Bio 

• Folkbildningsrådet 

• Internetstiftelsen 

• Mediekompass/TU – Medier i Sverige 

• MPRT 

• MSB 

• Svensk biblioteksförening 

• Svenska Filminstitutet 

• UR 
 

 
19 Uppgifter hämtade 2020-11-05 
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Tillsammans avser nätverket att lyfta ett antal aktuella ämnen som ringar in de stora 
frågorna i skärningspunkten mellan medier, makt och medborgare.  Syftet med detta 
gemensamma arrangemang är att uppmärksamma vikten av ämnet medie- och 
informationskunnighet för demokratin - men också att nätverket MIK Sverige finns och den 
kompetens som nätverket tillsammans besitter. 
 
Seminarierna riktar sig till yrkesaktiva och opinionsbildare inom kultur, medier och 
utbildning, på nationell och regional nivå inom såväl den privata sektorn som den offentliga. 
 
Nordiska MIK-seminarier  
Under hösten 2020 anordnade Nordicom och Statens medieråd en webbinarieserie om MIK i 
de nordiska länderna. I tre avsnitt lyftes aktuella MIK-frågor i Finland, Danmark och Norge 
fram: MIK för de äldre, förskolebarn och digitala medier, respektive MIK och marginaliserade 
grupper. Information om seminarierna delades i och från nätverket, samt via det akademiska 
forumet till forskningssamhället. 
 
Webbinarierna finns att ta del av på Nordmedia networks webbplats, tillsammans med 
extramaterial såsom presentationer av olika projekt som nämnts, samt länkar till aktuell 
akademisk litteratur och forskningsprojekt.20  
 

3.1.1 Övriga dialoger  
I syfte att bredda nätverkets horisont, skapa kännedom om MIK i andra sektorer samt bygga 
relationer inför det långsiktiga arbetet med nätverket MIK i Sverige har ytterligare 
aktörsmöten genomförts under 2019/2020. Dessa möten har följt samma upplägg som det 
myndigheten utgått ifrån i tidigare bilaterala aktörssamråd. Dialog har varit i fokus med 
frågeställningar utifrån Statens medieråds uppdrag om behov, samverkan och 
problemställningar för olika aktörer inom MIK-området.  
 

Möte med branschernas paraplyorganisationer 
Den 16 december 2019 hölls ett möte med paraplyorganisationer i den privata sektorn som 
relaterar till MIK-frågor.  
 
Vid mötet deltog:21 

 
• Dataspelsbranschen 
• Facebook  
• Google  
• Medieföretagen (Almega) 
• Sveriges Kommunikatörer  
• Sveriges Marknadsförbund  
• Swedish Edtech Industry  
• TU Medier i Sverige  
• United Screens  
• TV 4/Bonnier Broadcasting 
 

 
20 www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/se-webbinarier-om-medie-och-informationskunnighet-pa-nordmedia-network 
21 Inbjudna, ej närvarande: IT&Telekomföretagen, Läromedelsföretagen, Relatable, Splay  

http://www.nordicom.gu.se/sv/aktuellt/nyheter/se-webbinarier-om-medie-och-informationskunnighet-pa-nordmedia-network
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Den tydligaste slutsatsen i detta möte var att det finns en öppenhet och önskan om 
tvärsektoriell samverkan i form av informations- och erfarenhetsutbyten inom MIK-området. 
Deltagarna på mötet redovisade liknande behov som framkommit i tidigare möten med 
statliga och nationella aktörer, nämligen behov av att vara del i ett sammanhang, en 
överblick av aktörer och insatser, en resursbank och effektiv koordinering.   
 

Möten med MIK-aktörer inom det privata, samt med organisationer i civilsamhället  
I september genomfördes två dialogmöten.  
 
Till möte den 1 september 2020 inbjöds mindre MIK-aktörer i den privata sektorn.22  
 
Vid mötet deltog: 

• Alle fonti 

• Baggebetti 

• Blankspot 

• Källkritikbyrån 

• Mediapoolen 

• Mobile Stories  
 
Till möte den 10 september 2020 inbjöds mindre MIK-aktörer från civilsamhället.23 
 
Vid mötet deltog: 

• Change Attitude 

• Datorn i Utbildningen 

• Föreningen för Digitala Fri- och Rättigheter 

• FOJO/Faktajouren.se 

• Make Equal 

• Unizon 

• Vetenskap och Folkbildning 

• #vimåsteprata   
 
I dessa båda möten lyftes behov som till stor del liknar de som framkommit i andra 
aktörsmöten. Statens medieråd arbetar därför redan med dessa inom ramen för 
regeringsuppdraget, t.ex. behovet av kunskapsdelning och överblick inom området. 
 

Regionala dialoger 
I uppdragets initiala skede 2019 genomförde myndigheten intervjuer med fyra regionala 
företrädare (Region Uppsala, Region Västerbotten, Region Östergötland, Västra 
Götalandsregionen) och några övriga aktörer av relevans för frågorna på regional nivå 
(Digidelnätverket, KB/Digitalt först, läns- och regionbiblioteken och Sveriges Kommuner och 
Regioner).24  

 
22 Inbjudna, ej närvarande: Mikoteket, Länkskafferiet. 
23 Inbjudna, ej närvarande: Friends, Institutet för juridik och internet, Prinsparets stiftelse, Seniornet, Surfa Lugnt. 
24 Intervjuer med: Region Uppsalas kulturdirektör Kajsa Ravin 2019-09-30, Region Västerbottens regionkulturchef Camilla Thorn Wollnert. 
2019-11-29, Region Östergötlands enhetschef kultur och natur, Rikard Åslund 2019-11-26, Västra Götalandsregionens kulturdirektör Katti 
Hoflin 2019-09-26. De övriga som intervjuats är företrädare för: Digidelnätverket, Kung. biblioteket/Digitalt först, Läns- och 
regionbiblioteken, och Sveriges Kommuner och Regioner.  



18 
 

Syftet med dessa dialoger var att: 

• samla underlag för fortsatt arbete med att utforma MIK-samverkan mellan den 
nationella samverkanskretsen och regionerna, där respektive region i sin tur är nod i 
regionala MIK-nätverk och 

• uppmuntra aktörer som idag arbetar för digital delaktighet att även arbeta för ökad 
MIK. 

 
Intervjuerna har skett utifrån samma förhållningssätt som Statens medieråd haft vid övriga 
aktörssamråd, dvs att fokusera på de regionala aktörernas verksamhet och hur den 
nationella samverkan för ökad MIK kan stärka denna.   
 
I samtalen har behov lyfts av omvärldsbevakning nationellt och internationellt, behov av 
presentationsmaterial för att höja medvetenheten om vikten av MIK hos beslutsfattare samt 
hjälp att hitta kontakter och exempel från andra aktörer.  
 
De tankar, förslag och synpunkter som framkommit har utgjort underlag för det fortsatta 
arbetet med att finna former för att koppla regionerna till den nationella nätverksstrukturen. 
 
Några grundperspektiv från dialogerna: 

• Regionerna är centrala medskapare i en MIK-samverkan.  
 

• Statens medieråd kan underlätta för regionernas MIK-arbete genom att arbeta 
följsamt för samverkan mellan den nationella och den regionala nivån. Därigenom 
kan kunskapen om MIK stärkas både nationellt, regionalt och i förlängningen även 
lokalt. 

 

• För att skapa goda förutsättningar och en hållbar samverkansstruktur för MIK är det 
nödvändigt att bygga på kunskap och erfarenheter om behov och hur det konkreta 
arbetet med MIK genomförs och tas emot i dagliga möten med medborgare. 
Regionerna har löpande dialog med kommunerna och med varandra.  

 

• Samverkan mellan stat och region för stärkt MIK bedöms ge störst effekt om den 
anpassas efter respektive regions förutsättningar så långt det är möjligt.  

 

3.2 Bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning 
Centralt i arbetet med uppdraget är att bygga upp en kunskapsplattform för MIK. 
Plattformen utgörs av såväl analoga som digitala forum för kunskaps- och 
informationsspridning. Målsättningarna är flera, bl.a.: 
 

• öka praktikernas kännedom om varandras verksamheter och vad som sker i MIK 

Sverige,  

• sammanställa relevant kunskap, såväl teoretisk som erfarenheter från praktikerna 

• höja kunskapsnivån hos nyckelpersoner och nyckelaktörer,  

• dela inspirerande framgångsexempel, 

• bygga en bro mellan internationella satsningar och det svenska MIK-landskapet samt 
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• sprida kännedom om aktuell forskning på området.25 

Den digitala kunskapsplattformen 
En digital kunskapsplattform är under uppbyggnad 2020, med planerad driftsättning sista 
kvartalet 2020. Projektet inleddes vintern 2019/2020 med en förstudie som föll ut väl och 
gjorde att alla medverkande aktörer valde att gå vidare och delta i ett pilotprojekt där de 
medverkande aktörernas resurser presenteras i ett gemensamt webbgränssnitt.  
 
Vid lanseringstillfället kommer kunskapsplattformen därmed innehålla resurser från Statens 
medieråd, KB/Digiteket, Internetstiftelsen och UR. Planen är att därefter successivt 
komplettera med kvalitetssäkrat material från fler aktörer inom MIK Sverige. På så sätt kan 
de viktigaste och mest kvalitativa resurserna inom MIK-området samlas i ett gemensamt, 
webbaserat gränssnitt där de är sökbara och därmed lätta för praktiker att hitta till och 
använda sig av.  
 
Ambitionen med samarbetet är att öka tillgängligheten till lärresurser för olika målgrupper 
om medie- och informationskunnighet i Sverige samt att stärka nyttjandet av existerande 
lärresurser. Samarbetet ska också skapa överblick och därigenom effektivisera arbetet med 
att ta fram nya resurser inom underförsedda områden (såväl tematiskt som avseende 
målgrupper).  
 
Inom ramen för samarbetet i pilotprojektet har aktörerna tillsammans arbetat fram en 
gemensam klassificering, en taxonomi. I det arbetet har särskilt experter från bl.a. KB varit 
aktiva för att säkerställa att taxonomin i kunskapsplattformen överensstämmer i så stor 
utsträckning som möjligt med Svenska ämnesord. Svenska ämnesord (SAO) är ett 
kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. 
Systemet har funnits sedan år 2000 och används av de flesta högskole- och 
universitetsbibliotek och av många Libris-bibliotek. Alla MIK-resurser i den digitala 
kunskapsplattformen kommer utöver ämnesorden även att märkas med information om 
vilken målgrupp den aktuella MIK-resursen vänder sig till, vilken typ av material det är, t ex. 
podd, tv-program eller rapport, samt vilka egenskaper resursen har, exempelvis språk och 
tekniskt format.  
 
Den digitala kunskapsplattformen ska härbärgera MIK-resurser, som exempelvis pedagogiska 
material, men även andra delar av vikt för ett kunskapscentrum för MIK. Exempel på andra 
delar som har diskuterats är tematiska avdelningar för MIK-metoder, verktygslådor för att 
mäta MIK-insatsers effektivitet och lägesbilder för MIK. Utgångspunkten är att den 
gemensamma nämnaren är MIK. 

 

Lägesbilder för MIK 
Kartläggningen av MIK-områdets insatser och aktörer är en viktig beståndsdel i det 
gemensamma kunskapsbygget. För att underlätta överblick och stärka relevansen för olika 
användare har det inletts ett arbete med att visualisera kartläggningsdata i lägesbilder. 
Projektet utgår från antagandet att denna information – om den tillgängliggörs för områdets 

 
25 Avseende den sista punkten för Statens medieråd för närvarande samtal med Nordicom om att utveckla ett samarbete där 

forskningscentret samlar in och förser MIK-nätverket med forskningsfronten, såväl vid nätverksevenemang som via nätverkets olika 

kommunikationskanaler. 
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aktörer och övriga intressenter på ett sådant sätt så att den blir lättöverskådlig och begriplig 
– kan bli ett användbart verktyg i MIK-aktörernas verksamheter och även ett redskap för 
koordinering. Genom att kunna ta del av vilka insatser som sker inom MIK-området, kan en 
aktör planera och utforma sin egen insats utifrån denna kunskap, dvs. aktörerna kan 
koordinera sig utifrån vad som redan finns/görs och minska överlapp. Kan en aktör se en bild 
över (”en karta”) vilka insatsområden eller målgrupper som är underförsedda så kan denna 
överblick även bidra till att aktörernas insatser istället kan riktas mot dessa – vilket torde 
kunna effektivisera arbetet.  

 

3.3 Ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området  
Myndigheten har tidigare kartlagt MIK-området 2014, och 2017/2018 (tillsammans med 
MPRT). Området är stort och inte sammanhållet varför det kan kartläggas och avläsas på 
flera olika sätt. Det finns ett behov av att utveckla en metod för att återkommande kartlägga 
områdets insatser och aktörer i Sverige.  

 

Framtagande av metod och en modell för kartläggning 
Utgångspunkten i arbetet har varit Statens medieråds behov av en metod för att 
systematiskt genomföra återkommande kartläggningar av MIK-området i Sverige med fokus 
på områdets aktörer och deras insatser. Utöver att kunna ge en aktuell lägesbild över hur 
MIK-arbetet ser ut idag ska metoden för kartläggning vara utformad så att de kan upprepas 
år efter år och kunna beskrivas i kvantitativa termer på en övergripande nivå. En 
utgångspunkt var också att finna och använda sig av existerande data som redan samlas in 
av olika instanser.   
Resultatet av det inledande metodarbetet var färdigt i slutet av april 2020. Utifrån detta 
arbete genomfördes även en analys av pilotstudien utifrån framtagen metod och modell för 
kartläggning. Pilotenkäten kunde sammanställas i slutet av juni 2020. 

 
Statens medieråd har under hösten 2020 vidareutvecklat kartläggningsmodellen. Arbete har 
skett både internt och i MIK-nätverkets arbetsgrupp.  
 
Kartläggningsmodellen bygger på att Statens medieråd kan få tillgång till relevanta, befintliga 
data inom ramen för övriga insamlingar. En tidskrävande del i arbetet är den nödvändiga 
beredning som därmed behöver ske med ett antal aktörer för att Statens medieråd ska 
kunna genomföra datainsamlingen utifrån den framtagna modellen. Detta arbete pågår 
under hösten 2020 och beräknas fortgå under 2021. 
 
De befintliga insamlingar där data skulle kunna sorteras på MIK och extraheras till Statens 
medieråds kartläggning är:  

• Regionala kulturdata i Kulturdatabasen (via regionala kulturchefer, Statens kulturråd 
och Myndigheten för kulturanalys). 

• Uppföljningen av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (via 
Skolverket). 

• Biblioteksstatistik (via KB).  

• Uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen (via Folkbildningsrådet). 
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En plan för genomförandet av en MIK-kartläggning finns framtagen enligt vilken en 
kartläggning ska ske av 2020 års insatser, med en datainsamling som genomförs i början av 
2021.  
 
Detta skiljer sig från tidigare plan enligt vilken kartläggningen skulle genomföras under 2020 
(baserat på insatser som skett 2019). Orsaken till denna förskjutning är att den rådande 
pandemin påverkat arbetet och möjligheten till kontakter med framför allt regionala aktörer. 
Ett resultat av detta är att MIK-insatser från år 2019 inte kommer att kartläggas. 
 
Utvecklingsarbetet med en modell för en återkommande MIK-kartläggning pågår och under 
hösten 2020 har ytterligare metodarbete initierats rörande ett framtagande av indikatorer 
för insatserna inom MIK-området. Detta sker i nära anslutning till det nordiska 
samarbetsprojektet avseende ett nordiskt MIK-index för att möta medie- och 
informationskunnighet i befolkningen, för vilket en förstudie är färdig den 30 november 
2020. (se avsnitt 4.2 Nordiskt samarbete)  
 

3.4 Utveckla myndighetens MIK-resurser  
Myndigheten har inom ramen för regeringsuppdraget utvecklat flera nya resurser. Några av 
dessa är: 
 

• Medieborgarpodden, som riktar sig till pedagoger, föräldrar och andra som är 
intresserade av att stärka sin medie- och informationskunnighet. Podden har släppts i 
två säsonger och tagit upp ämnen som vandringssägner online och om det är unga 
eller äldre som är bäst på att förstå källkritik. Poddens andra säsong hade temat 
konspirationsteorier och hur de sprids online. Varje avsnitt gästas podden av en 
person med expertkunskaper i det aktuella ämnet. Bland gästerna i denna säsong 
finns bland andra Jutta Haider, professor vid högskolan i Borås, Frederick Fooy, 
expert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Annika Rabo, professor 
i socialantropologi på Stockholms universitet. Podden fungerar följaktligen också som 
ett sätt att lyfta fram samverkansparter från MIK Sverige. 
 

• Vägledning om barns och ungas rättigheter på digitala plattformar, en vägledning för 
att stärka barns och ungas rättigheter på digitala plattformar som myndigheten tagit 
fram i samverkan med Barnombudsmannen och Datainspektionen med utgångspunkt 
i att barnkonventionen blev lag i januari 2020.26 Syftet med vägledningen är att öka 
kunskapen hos målgruppen, det vill säga ge generellt stöd till aktörer på internet i 
bred bemärkelse med särskilt fokus på aktörer som har inflytande över barns och 
ungas medievardag, såsom plattformsföretag, spelföretag och ”influencers”. Arbetet 
har fokuserat på ett integritetsperspektiv (där dataskyddsförordningen, GDPR, är en 
central lagstiftning) och ett barnrättsperspektiv (utifrån barnkonventionen). 
Vägledningen innehåller också råd baserade på lagstiftarens intentioner när det 
gäller att skydda barn från skadlig mediepåverkan. 

 
• Vägledning om barns och ungas medieanvändning – vårdnadshavare, är guider som 

myndigheten har tagit fram i syfte att ge stöd åt vårdnadshavare med utgångspunkt i 

 
26 Arbetet bygger på ICO:s arbete med "Age-Appropriate Design". 
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vad forskning visat om fenomen som rör barns och ungas medieanvändning. 
Guiderna ska komplettera befintligt material riktat till målgruppen vårdnadshavare, 
exempelvis Digitala medier på föräldriska, samt täcka de kunskapsluckor som 
identifierats i myndighetens materialutbud.  
 

• Myndigheten har översatt broschyren Inte okej till arabiska, dari, somaliska och 
spanska i syfte att tillgängliggöra material till målgruppen unga 15–25 år med annat 
modersmål än svenska. Broschyren innehåller information, stöd och råd till barn och 
unga som vill motverka hat och hot, utsätts för hat och hot eller ser någon annan 
utsättas. 

 

4 MIK i en internationell kontext 
Frågor om MIK är prioriterade på agendan inom en rad olika organisationer, såväl inom EU 
som i överstatliga sammanslutningar, som exempelvis Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE) och FN. Definitionerna varierar, liksom vilket fokus respektive 
organisation och dess medlemmar har.  
 
FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur, utbildningsorgan Unesco, har sedan 2007 
arbetat med MIK som begrepp. Arbetet är brett och omfattar idag allt från public policy till 
MIK-relaterade utbildningar och facilitering av tvärdisciplinära aktörssamarbeten. Statens 
medieråd har länge haft en relation till detta arbete, inte minst genom kontakt och 
samarbeten med prof. Ulla Carlsson, Unescos “Chair on Freedom of Expression, Media 
Development and Global Policy”, vid Göteborgs universitet.27   
År 2019 deltog myndigheten aktivt med flera medverkanden i Unescos Global MIL Week 
Feature Conference i Göteborg. Senast deltog myndigheten aktivt genom medverkan i två 
panelsamtal under Unescos Global MIL Week Feature Conference 2020, i Seoul.28  
 

4.1 Europeiskt samarbete 
Inom OSSE finns “Representative on Freedom of the Media” (RFoM), som främst fokuserar 
på medie- och yttrandefrihetsfrågor. Statens medieråd har bjudits in att föreläsa om den 
svenska nationella samordningen på MIK-området, inför OSSE:s Human Dimension 
Committee. OSSE:s sekretariat har sedan dess signalerat intresse av att bibehålla kontakten 
för att följa Sveriges fortsatta arbete på området. 
 
Europarådet är också aktivt inom området, inte minst genom ett antal relevanta 
publikationer de senaste åren, som “Internet Literacy Handbook” (2017) men också genom 
att organisationen tillhandahåller mötesplatser, som den ministerkonferens som hölls på 
Cypern 2020, bland annat med inriktning på artificiell intelligens och demokratiutmaningar. 
Statens medieråd tar del av framstegen som en del sin omvärldsbevakning. 
 
Europeiska kommissionen har sedan mitten på 2000-talet ett omfattande arbete på 
området, bland annat genom Media Literacy Expert Group. Statens medieråd har deltagit i 
samtliga möten det senaste året.  Expertgruppen delar best practices, utgör ett forum för 

 
27 Ulla Carlsson har bl.a. fungerat som vetenskaplig rådgivare i myndighetens referensgrupp för arbetet med MIK-kartläggningen 
2019/2020. 
28 Anette Novak medverkade digitalt 2020-10-26, Martina Wagner medverkade digitalt 2020-10-30. 
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nätverkande och söker finna synergier mellan olika stödprogram och andra initiativ på 
området. Kommissionen arrangerar också en årlig European Media Literacy Week.29 
 
En viktig del av EU-kommissionens satsning på området är finansieringen av ett nätverk av 
Safer Internet Centers, helplines and hotlines, i medlemsstaterna. Statens medieråd har 
under den senaste programperioden inte varit formell medlem av nätverket men det har 
varit myndighetens målsättning att så snart som möjligt återinträda i samarbetet. 
Myndigheten har under mellantiden deltagit så aktivt som möjligt som observatör. Våren 
2020 öppnades en utlysning – inom ramen för CEF Telecom-programmet – och i juni 
lämnade Statens medieråd i samarbete med BRIS in en ansökan för att, om ansökan 
godkänns, från 2021 återigen utgöra Sveriges Safer Internet Center.30  
 
En integrerad del av Safer Internet-satsningen är Inhope, det europeiska nätverket för s.k. 
hotlines, stödlinjer (analoga och digitala) som tar emot anmälningar om misstänkt 
barnpornografi eller misstänkta sexuella övergrepp riktade mot barn online. I Sverige är det 
ideella organisationen Ecpat som driver denna hotline.  
 
Den reglering som EU har valt att använda som verktyg för MIK-området är AV-direktivet.31  
I direktivets artikel 33a (genom ändringsdirektivet) klargörs att medlemsstaterna ska främja 
och vidta åtgärder för att utveckla medie- och informationskunnighet, och att de senast den 
19 december 2022 och därefter vart tredje år ska rapportera till kommissionen om 
genomförandet. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens Prop. 2019/20:168 att 
Statens medieråd får i uppgift att kartlägga och redovisa (till regeringen, vart tredje år) 
åtgärder som vidtagits för att främja MIK. 32 Lagändringen träder i kraft den 1 december 
2020. 
 
The European Regulators Group for Audiovisual Media Services, ERGA, bildades av 
Europeiska kommissionen 2014 och är sedan 2018 reglerat i AV-direktivet. ERGA består av 
regleringsmyndigheter inom EU och arbetar på uppdrag från kommissionen med att ge råd 
och bistå kommissionen, underlätta samarbete mellan regleringsmyndigheter och säkerställa 
en enhetlig implementering av ändringar i AV-direktivet. ERGA ska även samarbeta och ge 
möjligheter till utbyte av information, erfarenheter och bästa praxis mellan ERGA:s olika 
medlemsmyndigheter. Det är MPRT som representerar Sverige i ERGA, men myndigheten 
har en nära samverkan med Statens medieråd i de frågor som rör MIK-området. 
 
En annan i sammanhanget relevant sammanslutning är European Platform for Regulatory 
Authorities, EPRA. Organisationen har funnits sedan 1995 och är en sammanslutning av a 
priori tillsynsmyndigheter på broadcast-området. Då organisationen på senare år i allt högre 
utsträckning fokuserat på MIK-frågor identifierade Statens medieråd 2018/2019 behovet av 
att delta i detta sammanhang. Efter en del förberedande sonderingar med nyckelpersoner i 
organisationen inbjöds myndigheten att inkomma med en formell ansökan. Ansökan 
lämnades in i december 2019 och ett beslut om att godkänna myndighetens medlemskap 
fattades 2020 Statens medieråd blev organisationens 54:e medlem och den andra svenska 

 
29 Statens medieråd hade planerat aktiviteter för att understödja nationellt, men den officiella veckan 2020 ställdes in på grund av 
pandemin. 
30 Beskedet om myndighetens ansökan har bifallits väntas i december 2020. 
31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN 
32 En moderniserad radio- och tv-lag. Regeringens proposition 2019/20:168. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
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medlemmen, jämte Myndigheten för press, radio och tv. 
 
Frågor om plattformsföretagen och dess regleringar diskuteras öppet på EPRA:s möten, ofta 
med plattformsföretagens representanter närvarande och det är därför ett viktigt resultat 
att myndigheten nu kan ta aktiv del i dessa diskussioner, inte minst med vår expertis kring 
skadlig mediepåverkan och ur en europeisk jämförelse relativt utvecklade arbete med MIK.  
 
Inom EPRA finns även en särskild arbetsgrupp - Media Literacy Taskforce – i vilken 
myndigheten har deltagit aktivt, bl.a. genom medverkan i gruppens seminarier. Statens 
medieråd har även (i september 2020) lämnat synpunkter på organisationens strategi för 
åren 2021 till 2023.  
 

4.2 Nordiskt samarbete 
Med hänvisning till de förskjutningar som skett vad gäller inställningen till fria medier i 
Europa har Statens medieråd identifierat det nordiska sammanhanget som allt viktigare.  
Mot den bakgrunden tog myndigheten 2018 initiativ till att samla kretsen mediemyndigheter 
i Norden. Utgångspunkten var ett önskat närmare samarbete. För att uppnå detta 
planerades ett gemensamt, praktiskt projekt, av ömsesidigt intresse. Ett delat intresse var 
behovet av att kunna mäta landets och befolkningens medie- och informationskunnighet. 
Dylika mätningar är komplicerade men myndigheten bedömde att om flera länder med 
likartad medieanvändning använder samma metod skulle ändå resultaten vara intressanta, 
inte minst då en parallell implementering i Norden skulle resultera i viktig jämförbarhet och 
grund för vidare kunskapsutveckling. Statens medieråd föreslog att de nordiska länderna 
skulle utveckla ett gemensamt MIK-index för Norden.  
 
De nordiska mediemyndigheterna Statens medieråd, Medietilsynet i Norge, Media 
Commission på Island och danska Medierådet for barn og unge beslutade att finansiera en 
förstudie av utvecklingen av ett nordiskt MIK-index för att mäta befolkningens medie- och 
informationskunnighet. MPRT har följt processen som observatör. Ett samarbetsavtal har 
upprättats mellan samtliga nordiska mediemyndigheter utom Finlands Kavi.33 
De två myndigheterna arbetade fram ett förslag till projektupplägg som direktörerna för 
mediemyndigheterna godkände. Det beslutades om en upphandling i två europeiska länder, 
Norge och Sverige; Statens medieråd utgjorde den i formell mening upphandlande parten 
och tog juridiskt stöd för att formulera en korrekt direktupphandling i enlighet med såväl EU- 
som EES-regelverk på området. 
 
Anbudsförfrågan riktades till fyra kompetenta akademiska miljöer, två i Norge och två i 
Sverige. Av de tre svar som kom in bedömdes Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet 
(NTNU) ha lämnat det mest fördelaktiga. 
 
Förstudien, som omfattar metodutveckling, genomförs för närvarande av NTNU:s forskarlag, 
i Trondheim, med leveransdatum den 30 november 2020. Om förstudiens resultat bedöms 
framgångsrikt planerar mediemyndigheterna att använda den utvecklade metoden för att 
genomföra en pilotstudie, utvärdera den samt genomföra eventuella iterationer som 

 
33 Finlands KAVI hade inte möjlighet att ta sig an ytterligare ett projekt under innevarande tidsperiod p.g.a. tung arbetsbelastning men 
ställer sig positiva till att följa hur projektet utvecklas. 
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bedöms nödvändiga. Därefter är tanken att i samtliga deltagande nordiska länder genomföra 
en nollmätning 2021.  
 
En ansökan om kompletterande finansiering (3M DKK) för MIK-indexprojektet lämnades till 
Nordiska ministerrådets sekretariat i maj 2020. Projektet har den 10 november 2020 antagits 
som en del i Nordiska ministerrådets handlingsplan för de kommande fyra åren.34  
 
En målsättning med projektet är även att genom detta nordiska utvecklingsarbete bidra till 
de processer inom EU som syftar till att utveckla metod för inrapportering av MIK-insatser i 
medlemsstaterna, i enlighet med AV-direktivet, med början år 2022.  

5 Inför perioden 2021 – 2024 
Statens medieråds bedömning är att myndigheten under uppbyggnadsåret 2020 har befäst 
sin position inom området och åtnjuter det förtroende som krävs för att kunna fortsätta 
utveckla och leda den svenska samverkansmodellen för MIK samt utveckla och fördjupa 
myndighetens expertis inom området. 
 
Genom etableringen av det nationella aktörsnätverket, framtagandet av en modell för 
återkommande kartläggning av MIK-området och utvecklingen av en kunskapsplattform för 
MIK har Statens medieråd i nära samverkan med de statliga aktörerna i styrgruppen samt 
tillsammans med medlemmarna i MIK Sverige etablerat en nationell struktur för MIK som 
förstärker det arbete som sker i Sverige. 
 
Grunden är lagd, de närmaste åren fortsätter arbetet och det kräver såväl fortsatt utveckling 
som resurser, dels för det fortsatta utvecklingsarbetet, dels för att förvalta befintligt. 
 
För en fortsatt positiv utveckling av arbetet är det Statens medieråds bedömning att följande 
frågor behöver hanteras: 
 
 
En ny formulering i förordning om instruktion för Statens medieråd, som beskriver 
myndighetens ansvar på MIK-området 
Statens medieråds instruktion pekar ut barn och unga som målgrupp för myndighetens 
verksamhet. För att kunna fortsätta utveckla den svenska samverkan på området, som 
omfattar verksamheter med andra målgrupper, behöver instruktionen förändras.  
Statens medieråds bedömningar i frågan har lämnats till Kulturdepartementet i särskild 
ordning.35  
 
En nationell MIK-policy eller nationell handlingsplan 
Den samlade internationella erfarenheten pekar på att en väsentlig framgångsfaktor för de 
länder som kan sägas leda utvecklingen på MIK-området är förekomsten av ett 
styrdokument. Genom gemensamma målsättningar kan aktörer, från olika politikområden 
och olika sektorer, verka i en och samma riktning och därigenom höja såväl kvalitet som 
effektivitet i insatserna. 
Det är Statens medieråds bedömning, nu som tidigare, och i likhet med en av slutsatserna 

 
34 Projektets budget kommer formellt att fastslås i Nordiska ministerrådets budgetbeslut som är planerat till 2020-11-23 
35 Dnr 253/2020 
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från kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det 
demokratiska samtalet, att arbetet behöver ledas av ett dylikt nationellt styrdokument; 
om politiken anser att innehållet bäst utvecklas av centrala MIK-aktörer kan en sådan 
handlingsplan arbetas fram inom ramen för den existerande samverkansstrukturen. 
 
Resurssättning av samverkanskansliet 
Under uppbyggnadsåret har vissa resurser för att bygga upp samverkansstrukturen hämtats 
från Statens medieråds förvaltningsanslag, andra från särskilda medel inom föreliggande 
uppdrag och andra slutligen lånats upp från riksgälden. Ju mer arbetet inom 
samverkansstrukturen växer, desto mer aktualiseras frågan hur finansieringen bör lösas 
långsiktigt. Under uppbyggnadsåret har det löpande arbetet hanterats av cirka fem 
årsarbetskrafter, utöver respektive projektbudget. 
Det är Statens medieråds bedömning att krav på medlemsnätverket att bidra med medel 
torde hämma den pågående positiva utvecklingen och att en långsiktig grundfinansiering 
av myndighetens samverkanskansli därför bör säkras. Myndigheten avser återkomma i sitt 
budgetäskande 2022 med underlag. 
 
Samverkansmodell 
När den statliga nivån nu har formerat sig i en samverkansmodell blir ett naturligt nästa steg 
att knyta an till de regionala processerna på området. Via den regionala nivån och deras 
etablerade relation till den kommunala nivån – i vilken de medborgarnära verksamheterna 
sker – har de nationella insatserna god möjlighet att vara en substantiell del i det arbete som 
sker kring MIK regionalt och lokalt. För att lyckas med en dylik samverkan krävs emellertid 
ett beredningsarbete för att klargöra frågor som bl. a. rör ansvar och finansiering men också 
en grundlig analys av de olika aktörernas behov.  
Ett liknande arbete har genomförts på kulturområdet med Kultursamverkansmodellen.  
 
Som stöd i denna utveckling avser myndigheten att etablera kommunala referensgrupper 
och samla kunskaper och framgångsexempel på MIK-insatser i lokala verksamheter. Där 
existerar en mängd intressanta processer och pågående verksamheter att lära från.  
Det är Statens medieråds bedömning att det under perioden behövs en modell som även 
omfattar de regionala och kommunala nivåerna. Denna modell bör tydliggöra vad som är 
statens respektive regionernas ansvar och på vilket sätt dessa olika insatser bäst 
samspelar. Målet är att konkretisera hur den nationella samverkan bäst utgör en resurs för 
regional och kommunal nivå i vilken merparten av de medborgarnära MIK-insatserna 
genomförs.  
 

MIK-kartläggning 
Under 2021 kommer Statens medieråd att genomföra en första datainsamling för vad som 
bör bli början på en tidsserie för kartläggning av MIK i Sverige utifrån insatser och aktörer. 
Denna kartläggning ses som en pilot för den nya kartläggningsmodell som utvecklats och 
kommer att utvärderas under året med eventuella förändringar som följd. En svaghet som 
redan identifierats är svårigheten att fånga alla väsentliga inslag, utan alltför omfattande och 
kostsamma rapporteringskrav på regional och kommunal nivå. En annan är att den data som 
kan insamlas är svårjämförbar och kräver analys. Myndigheten avser därför utveckla 
indikatorer på MIK-området (de formella förutsättningarna och genomförda insatser) utifrån 
vilka förskjutningar kan konstateras genom återkommande datainsamling och analys. 
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Implementeringen av AV-direktivet36 i Sverige innebär att Statens medieråd får i uppdrag att 
var tredje år återrapportera MIK-främjande insatser. Då det ännu är okänt hur Europeiska 
kommissionen önskar att denna rapportering ska gå till kan det finnas behov av att göra 
anpassningar.  
Det är Statens medieråds bedömning att myndigheten har ett krävande beredningsarbete 
framför sig med den framtagna kartläggningsmodellen innan den fullt ut kommer att 
omfatta alla väsentliga data som krävs för att få en bild av läget för MIK i Sverige utifrån 
insatser och aktörer. Den nya, lagbundna uppgiften att återrapportera MIK-insatser är 
krävande och bör, för att få större effekt, även internationellt, få ta en väsentlig del av 
myndighetens resurser i anspråk.  
 
Kunskapsplattform 
Under 2021 kommer den digitala kunskapsplattformen utvecklas och vidgas till att omfatta 
fler aktörers resurser. Detta arbete kommer att kräva såväl IT-utveckling (bl.a. för att 
möjliggöra automatisk inhämtning av resurser från medlemmar som inte inkluderades i 
pilotprojektet) som personella resurser, bland annat i form av en redaktör som arbetar med 
kvalitetssäkring och förvaltning. Detta behov hade ännu inte identifierats vid budgetäskande 
för år 2021. 
Det är Statens medieråds bedömning att delar av dessa uppgifter kan omhändertas genom 
interna omprioriteringar men att vissa kostnader behöver resurssättas inför 2022 och 
framgent. Myndigheten ämnar återkomma i budgetäskande 2022 med underlag.  
 
 
Nordiskt MIK-index 
Utvecklingsarbetet med ett nordiskt MIK-index för att mäta medie- och 
informationskunnighet i befolkningen kommer att fortsätta under 2021 med identifiering av 
en långsiktig lösning för vilken institution eller organisation som är lämplig värd för 
mätningen. En upphandling för genomförande av en planerad pilot kommer att genomföras. 
Den aktör som får tilldelningsbeslutet kommer att uppdras att genomföra en pilot parallellt i 
Danmark, Norge, Island och Sverige. Efter utvärdering av resultaten från dessa 
pilotmätningar väntas ytterligare utvecklingsarbete innan en nollmätning kan genomföras, 
planerad till senare delen av 2021.  Nordiska ministerrådet har aviserat finansiering men vid 
tiden för denna lägesrapport är detaljerna inte kända. 
Det är Statens medieråds bedömning att fortsatt utvecklingsarbete kommer att krävas -   
men att MIK-indexet kommer att utgöra ett värdefullt verktyg för att mäta medie- och 
informationskunnighet och därigenom kunna följa utvecklingen, såväl mellan olika år som 
mellan de deltagande nordiska länderna. I händelse av att finansieringen från Nordiska 
ministerrådet inte täcker samtliga kostnader ämnar Statens medieråd återkomma i 
ärendet inom ramen för budgetäskande för år 2022.  
 
 
 
Relationen till det psykologiska försvaret. 
Om det beslutas om en förstärkning av det psykologiska försvaret i enlighet med  

 
36 Europarlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i 

medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (ändringsdirektivet) 
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betänkandet av Psykförsvarsutredningen (SOU 2020:29) är en nära samverkan mellan 
Statens medieråd (samt därigenom det etablerade nätverket) och den nya myndigheten av 
vikt, framförallt när det gäller den nya myndighetens förebyggande uppgift.  
Det är Statens medieråds bedömning att denna samverkan kommer att ske naturligt när 
nätverkets olika aktörer fördjupar dialog och samarbeten men att ett omnämnande om 
samverkan med Statens medieråd i instruktion eller regleringsbrev till den nya 
myndigheten bör övervägas.   
 
Relationen till Skolverket 
Skolans roll är grundläggande för invånarnas medie- och informationskunnighet. Hittills har 
samverkan och deltagande skett på frivillig basis men det har inte lyckats fullt ut. Statens 
medieråd har inte varit framgångsrika i att etablera en samverkan med Skolverket inom 
ramen för nätverket MIK Sverige. Flera av de centrala aktörerna efterfrågar 
skolmyndighetens närvaro i dessa sammanhang, inte minst för kunskapsutbytet. 
Anställningen av ett undervisningsråd för MIK stärker Skolverket på området men detta har 
ännu inte resulterat i någon etablerad samverkan. 
Det är Statens medieråds bedömning att det pågår en positiv utveckling vad gäller 
fokus/intresse för MIK inom skolområdet via skolmyndigheterna men att en framgångsrik 
MIK-samverkan är svår utan Skolverkets aktiva engagemang i det nationella nätverket. Ett 
omnämnande av samverkan med Statens medieråd i instruktion eller regleringsbrev till 
Skolverket bör övervägas. 
 
Relationen till Kungliga biblioteket 
Bibliotekens roll för att stärka svensk medie- och informationskunnighet kan inte nog 
betonas. Hittills har Kungliga biblioteket visat stort engagemang för frågan och bidragit aktivt 
i samverkan, inte minst som ledamot av den temporära styrgruppen men även med 
spetskompetens inom ramen för utvecklingen av den digitala kunskapsplattformen.  
Det är Statens medieråds bedömning att samverkan är mycket god i nuläget och men att 
ett omnämnande av samverkan med Statens medieråd i instruktion eller regleringsbrev till 
Kungliga biblioteket säkerställer en långsiktigt hållbar samverkan och bör övervägas. 
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6 Avslutning  
Uppdragsperioden har kännetecknats av accelererande förändring av medielandskapet på 
områden som ägardominans, affärsmodeller och intäktsströmmar men också områden som 
berör användarna av medierna, oavsett om dessa är betalande konsumenter eller 
medborgare. Inte minst handlar det om tillgången till kvalitativt innehåll och medborgarnas 
möjligheter att ta del av det. I en tid då medielandskapet fylls av desinformation och 
propaganda, inte minst tydligt under pandemin. 
 
Förskjutningarna är många men en av de viktigaste i sammanhanget är den som förflyttar 
alltmer ansvar på den enskilde individen. Detta ansvar handlar om allt från att försvara sin 
personliga integritet till att känna igen vilka avsändare som är oberoende och vilka som har 
dolda agendor. Men också att känna igen när den egna medieanvändningen blivit för smal 
eller när de digitala miljöerna och sammanhangen får en negativ påverkan på det allmänna 
måendet. 
 
För att kunna axla detta ansvar behöver var och en stärka sin medie- och 
informationskunnighet; MIK kan sägas vara en förutsättning för övrig bildning. Olika grupper 
och individer har olika behov. Då området dessutom är i ständig utveckling behöver alla 
integrera MIK i ett livslångt lärande.  
 
I och med den samverkansmodell som under 2019/2020 etablerats av Statens medieråd 
utifrån de två regeringsuppdragen, är det första steget taget. Det finns nu en struktur som i 
sin praktiska förlängning innebär möjligheter för att stärka kunskaper och färdigheter som är 
nödvändiga för människors egenmakt och demokratiska delaktighet i en digital samtid och 
framtid.  
 
Därmed är en hörnsten lagd i det nationella ramverk för MIK, som prof. Ulla Carlsson 
efterlyste i den kunskapsöversikt som låg till grund för regeringens uppdrag till Statens 
medieråd. Nu har Sverige lagt en grund till vad som kan utvecklas till ett kunskapscenter för 
MIK, som har ansvar för att koordinera ett nationellt nätverk med många av landets 
viktigaste MIK-aktörer – jämte en samverkansmodell som syftar till att utveckla band till 
regionala processer för att bli en substantiell del i det MIK-arbete som sker lokalt.  
 
När etableringsfasen är över och kunskapscentret för MIK utvecklats till den samlande 
punkten, som ger överblick och möjligheter till koordinering mellan aktörerna väntas 
resultat i form av såväl höjd kvalitet i insatserna och som effektivisering. 
 
Det är nu av vikt att detta långsiktiga arbete får fortskrida. Frågorna kanske inte kommer att 
ha samma fokus i den allmänna opinionen som det har för närvarande, men det betyder inte 
att det går att nedprioritera dem.  
 
Sverige har tidigare varit framsynt när det gäller digitaliseringen. Vi har spridit datorer till 
befolkningen. Vi har skapat snabb internetaccess till de allra flesta. För nästa steg krävs lika 
stora och långsiktiga satsningar på den digitala kompetensen, på medie- och 
informationskunnighet. Det handlar om anställningsbarhet och svensk konkurrenskraft. Men 
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det handlar framförallt om att höja motståndskraften mot antidemokratiska krafter och 
förmågan att försvara de medborgerliga fri- och rättigheterna och stärka demokratin. 
 
 
/Statens medieråd 10 november 2020. 
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7 Bilaga: Ekonomisk redovisning av 2019 års bidrag  
 
Nedan följer en redovisning av kostnadernas fördelning fram till augusti 2020 som är 
brytmånad då 2019 års bidrag tog slut.37  
 

 Bidrag 2019  2 000 000 kr    

      

      

MIK förstärka arbetet Löner 1 461 554,51 kr    

Nationellt MIK-nätverk MIK-nätverk 49 552,18 kr    

Kartläggning Kartläggning 381 773,40 kr    

Kunskapsplattform Kunskapsplattform 200 274,75 kr    

Övriga kostnader Övrigt 42 011,69 kr    

   

 
 
Tot. förbrukat:  
2 135 166 kr,53 kr    

  

 
 
 
 
 
 
 

 
37 Denna redovisning bör betraktas som preliminär fram till den 10 dec då redovisning till Kammarkollegiet sker avseende det bidrag som 

utbetalats 2019. 


