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Myndigheten har anmodats att yttra sig 6ver rubricerad remiss.

Statens medierad (STMR) ska enligt sin instruktion "verka fdr att sterka barn och unga som medvetna
medieanv6ndare och skydda dem frSn skadlig mediepiverkan" (Fdrordning 2010:1923 med

instruktion fOr Statens mediered). Myndigheten ska vidare fdlia medieutvecklingen nir det 96ller
barn och unga samt sprida information och ge vdgledning om barns och ungas mediesituation.

Med utgangspunkt iovan n6mnda f6rhillanden samt med hdnvisning till myndighetens expertroll
samt uppgift att "verka f<ir mediebranschernas sjdlvreglering" vill STMR anfcira fciljande synpunkter
pi Public service-kommitt6ns slutbetenkande:

Allminna synpunkter

Myndigheten noterar att det inte var negon del av direktiven att samreda med STMR

(Kommitt6d irektiv 2016:111, 20L7:73,2OL8:O4); med anledning av att STMR har delvis Overlappande

uppdrag p5 folkbildningsom ridet med samtliga tre bolag, dr det myndighetens bedOmning att nagon

form av kommunikation under utredningstiden hade varit lemplig.

Mot bakgrund av ett allt hastigare fOrandringstempo i medielandskapet der helt nya tekniker,

affdrsmodeller och anv6ndarmonster kan uppsta pA mycket kort tid, b6r staten efterstreva stdrre

agilitet pa omredet styrning av offentligt finansierade medier isyfte att bibehilla dessa mediers

relevans och legitimitet. STMR anser att en fdrlaingning av sendningstillstlndsperioderna motverkar

detta syfte.
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Statens medier6d

Om verksamhetens stdllning idemokratin (Kap. 1-3)

STMR saknar her ett resonemang som, med avstamp i dessa belagda och tydliga

beteendef6rdndringar i publiken, lyfter framtida konsekvenser samt behovet av helt nya perspektiv

pi vad offentligt finansierade medier b6r vara, givet utvecklingen. Detsamma kan sdgas gdlla ftir
behandlinBen av nuvarande reglering. Utg6ngspunkten ifri esiktsbildning, inte minst de s.k. positiva

opinionsfriheterna, garanteras i dagslaget av lagstiftning som tillforsakrar varie medborgare

yttrande- och informationsfrihet gentemot det allmdnna. I dagens medielandskap tar nya,

kommersiella aktdrer ett allt starkare grepp om det som uppfattas som de nya offentliSa arenorna,

inte minst av de yngre medborgargrupperna. Her behtiver all samtida och framtida lagstiftning och

relaterade regelverk pi omridet utge ifren denna igrunden forindrade situation.

Perspektivet dr ialltfor hdg utstrdckning inifrin-och-ut-riktat, f6ljaktligen tar betenkandet

utgangspunkt i de befintliga verksamheterna i stellet fdr i anvandarnas behov - det senare

fOrhellningssattet skulle ha kunnat resultera ihelt andra slutsatser kring n6dvendiga framtida

Stgerder.

I slutbetankandet anf6rs att sociala medier ar ett "viktigt hjalpmedel" ftir bolagen i det arbetet.

Anvendandet av icke-proprietera plattformar inneber emellertid samtidigt en rad risker. STMR vill

inskarpa vikten av att de offentligt finansierade bolagen, fdr att kunna bibeh6lla kontrollen 6ver vad

som sprids och diirmed leverera pA sitt uppdrag, inte bttr bygga in sig i ett beroende till kommersiellt

drivna plattformsbolag, utanfdr svensk jurisdiktion.

Barn och unga saknar kunskaper om hur den anvdndardata de lemnar ifran sig nAr de r0r sig idigitala

miljder kan exploateras. Att medvetet styra interaktion med publiken till digitala miljoer der bolagen

inte har kontroll 6ver vare sig datastriimmar, innehillets moderering eller vilka uttryck (t.ex. hot och

andra angrepp) som anvandarna der kan utsiittas fdr innebir bl.a. att det 5r omdiligt att skydda barn

och unga frln det som i myndighetens uppdrag uttrycks som "skadlig mediepiverkan".

Det kan aven noteras att kommitt6n har en motsegelsefull instillning pi omridet. A ena sidan ska

bolagen ha ratt att flytta over resurser, tillgodorekna sig verksamhet pA internet och nyttja sociala

medier som hjalpmedel. A andra sidan btir de inte bli beroende. STMR konstaterar att det i delar

saknas korrelation mellan analys, slutsatser och f6rslag.

Om verksamheternas uppdrag (Kap. 3, 5)

Kdrnverksomhet

Kommitt6n utger i sina resonemang kring kernverksamhet - precis som noterats ovan - fren befintlig

organisation och verksamhet. Med henvisning till den pigSende konvergensen och

fragmentiseringen av sivdl medieanvendningen som -marknaden - isynnerhet n.ir det gdller barn
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Kommitt6n lyfter fortjenstfullt fram programbolagens sverigheter med att ne ut, inte minst till de

yngre milgrupperna. De samlande arenor som betenkandet refererar till er idag - ftir den yngre

delen av befolkningen - olika medieplattformar och kommunikationstjenster, inte de offentligt

finansierade medierna. Denna utveckling, om den fortsetter, skulle kunna innebera att det som

beskrivs som bolagens "centrala roll fOr demokratin" 6ver tid kommer att urholkas.
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och unga - vill STMR problematisera detta angreppssAtt. Kommitt6n menar att de offentligt

finansierade mediernas innehillsuppdrag fortsatt ska vara brett eftersom kommitt6n anser att det

endast genom en bredd i utbudet ar mdjligt att attrahera och tilltala hela publiken. I ljuset av de

f6rAndrade a nvd nda rmtinstre n, inte minst individualiseringen, dr det emellertid relevant att stalla

fr6gan om det framiiver 6verhuvudtaget er mojligt att bibehella tanken pi en masspublik.

Myndigheten noterar de tre olika tidsperspektiven i bet6nkandet samt regeringens anvisning i Prop.

2012/73:L64 om vad som ar att betrakta som kernverksamhet resp. kompletterande verksamhet.

Kommitten 6ppnar fdr en vidare tolkning men vidmahhaller att "verksamhet" ska tolkas som var och

hur utbudet sprids. STMR vill understryka behovet av att kdrnverksamhet framdver inte bdr

definieras utifrln spridningstekniker, interaktionsdesign och/eller grenssnitt.

Folkbildning

STMR ser positivt pe att behovet av satsningar pe medie- och informationskunnighet (MlK)tydligt

lyfts fram av kommitt6n. len tid de medborgare f6tt tillgeng till masspubliceringsverktyg, utan vare

sig kunskaper eller erfarenheter f6r att kunna axla det ansvar som fdljer med denna nyvunna frihet,

kravs massiva insatser ner det geller att utbilda och fortbilda i MlK. Digitaliseringen innebar nya,

delvis dolda hot mot yttrandefriheten ndr vinstdrivande aktdrer 6ger de arenor som manga uppfattar

som den nya demokratiska infrastrukturen och da dessa exploaterar anvendardata i kommersiella

syften - d6 beh<iver medborgarna kunskap, erfarenhet och verktyg for att tryggt kunna navigera den

nya verkligheten. De senaste erens 6kade fokus pe desinformation, propaganda och

informationskrigftiring bara ftirstarker de redan stora behoven nAr det geller att med kunskap bygga

motstandskraft i befolkningen.

I avsnitl5.1,.6 Medie- och informotionskunnighet inom romen fdr folkbildningsuppdruget betonas

bolagens folkbildningsuppdrag, innefattande bolagens arbete med medie- och

informationsku nn ighet (MlK). tor samtliga public service-bolag galler att programutbudet som helhet

ska prdglas av folkbildn ingsa mbitioner. Sveriges Utbild n ingsrad io (UR) ska koncentrera sin

verksamhet till utbildningsomridet men ska derutdver tillhandah6lla ett utbud av

folkbildningsprogram.

Myndigheten har i det senaste erets kartliiggninBar av MIK (Kdrtltiggning ov insotset som syftor till
sttirkt medie- och inlormotionskunnighet. Statens mediered, Myndigheten fdr press, radio och tv.

2OL7; Medie- och inlormotionskunnighet iden digitolo tidsdldern. Red. Ulla Carlsson, Nordicom 2018)

konstaterat ett behov av en samordninB av de insatser som sker i samhdllet till medborgare i olika

6ldrar via olika aktcirer - allt frin skola, skolbibliotek och universitet till folkbildningsrtirelsen och

mediefdretagen.

Det ar positivt att kommitt6n lyfter fram UR:s rikade ambitioner. UR er en samarbetspartner till STMR

och dven en producent av MIK-material. Sedan 2016 er MIK ett av UR:s tre fokusomraden.

Kommitt6ns bedOmning ar att alla tre bolagen fortsatt btir stArka MIK-arbetet och f6resler att de

eventuella rikande kostnader som kan bli friljden av UR:s hd.lda ambitioner pA omredet hanteras

inom ramen fOr en generellfOrst6rkninE av bolagets resurser under ndsta tillstandsperiod. STMR

Statens medierAd

Samtliga tre bolag uppger att de med olika insatser rdr sig inom det brett definierade M|K-omredet,

aven om UR framstSr som den mest aktiva aktoren.
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anser med hiinvisning till tillgenglig forskninB om framgingsrika MIK-satsningar (Med,e- och

inlormotionskunnighet i den digitdlo tidsdldern. Red. Ulla Carlsson, Nordicom 2018) och behovet av

en tydlig samordning att det bor Overvagas om inte ett av bolagen bdr anvisas att samordna

verksamheterna pi omridet.

Om sjdlvreglering (Avsnitt 3.1.5)

Frigan om en moderniserad sjailvreglering av mediebranschen, som vager in konvergensen mellan

medieslagen, har diskuterats i omgingar sedan slutet av 00-talet.

Kommitt6n velier att beskriva det pegaende arbetet mot ett nytt siefureglerande medieetiskt system

med en allmenhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk namnd (MEN). Til[enkta
huvudaktdrer er Sveriges Tidskrifter, TU, SR, SVT, UR, Bonnier Broadcasting, Pu blicistklu bbe n och

Svenska Journalistfrirbundet.

STMR stiiller sig positivt till den principen

Om oberoendet

Avslutningsvis noterar STMR inbjudningar fr6n UR och sVT om att vid ett sdrskilt anordnat event fdr
remissinstanserna ta intryck av bolagens resp. position. Da STMR - fdr att verna sitt oberoende -
tackade nei till inbjudan, uppvaktades myndigheten i sirskild ordning av tvd representanter fran SVT.

STMR noterar att bolagen ofta lyfter fram de offentligt finansierade mediernas oberoende stallning

samt principen om armldngds avst6nd till staten, en grundleggande princip och ett viktigt arbete med

att varna den. Samtidigt vill myndigheten understryka att oberoendet ockse borde uttryckas i en

neutral hlllning gentemot de lika oberoende remissinstanserna.

I detta arende har Anette Novak beslutat. Martina Wagner och Ulf Dalquist har varit f6redragande. I

d lutliga handleggningen av drendet har ocksi Jan Christofferson deltagit.

Anette Novak

Direktor
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Tanken med det nya, sammanhellna systemet er att f6renkla for allmdnheten att fdrsta vart de ska

venda sig fiir att prciva om de utsatts fdr en ofdrsvarlig pu blicitetsskada genom intrAng i privatlivet.
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