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Yttrande över Vår demokrati – värd att 
värna varje dag (SOU 2022:28) 
(Ku2022/01317) 
 

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.  

Sammanfattning 
Statens medieråd tillstyrker förslaget om inrättandet av en nationell 
demokratifunktion samt att ett pilotprojekt genomförs där fem till åtta 
myndigheter ges i uppdrag att utarbeta metoder för hur respektive 
myndighet ska bidra till det demokratipolitiska målet. Vidare ställer sig 
myndigheten bakom rekommendationerna att:  

• Skolverket får i uppdrag att förtydliga skolans demokratiuppdrag 
genom att utforma rekommendationer, allmänna råd och 
inspirationsmaterial som kan användas av huvudmän, skolledare och 
skolans personal,  
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• Skolinspektionen får i uppdrag att genomföra kvalitetsgranskningar 
av grundskolornas respektive gymnasieskolornas arbete med 
demokrati. 

Vidare har Statens medieråd synpunkter på förslaget gällande förändringar 
av myndighetsinstruktionen för vissa myndigheter.  

Avsnitt 6.1 Inrätta en nationell 
demokratifunktion 
Statens medieråd tillstyrker förslaget att inrätta en nationell 
demokratifunktion och att det sker inom en befintlig myndighet.  

Avsnitt 7.1 Större fokus på demokrati i 
myndigheternas arbete 
När det gäller förslaget att demokrati och det demokratiska uppdraget skrivs 
in i instruktioner för myndigheter vars verksamhet är central för det 
demokratipolitiska målet, kan det enligt Statens medieråd vara lämpligt att i 
ett första skede i stället genomföra detta som tillfälliga uppdrag via 
regleringsbrev eller särskilda regeringsuppdrag under några års tid. Skälet 
till detta är att ett uppdrag med krav på särskild rapportering vid sidan om 
årsredovisningen ger bättre underlag för uppföljning av resultat innan ett 
steg mot instruktionsbundna uppgifter tas. Betänkandets förslag om ett 
pilotprojekt med ett antal myndigheter ligger i linje med detta resonemang.  

Avsnitt 7.3 Förtydliga skolans 
demokratiuppdrag 
Statens medieråd ställer sig bakom rekommendationerna att: 

• Skolverket får i uppdrag att förtydliga skolans demokratiuppdrag 
genom att utforma rekommendationer, allmänna råd och 
inspirationsmaterial som kan användas av huvudmän, skolledare och 
skolans personal. Statens medieråd vill här poängtera att det inom 
ramen för det demokratiska perspektivet är av stor vikt att specifikt 
lyfta fram medie- och informationskunnighet (MIK). Statens 
medieråd ser ett stort behov av att MIK omfattas av uppdraget i en 
tid när den digitala världen blir allt tätare sammanflätad med 
samhället och livet i övrigt. För att kunna delta i demokratin är det 
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nödvändigt att elever lär sig finna, analysera, värdera och själva 
uttrycka sig och producera information digitalt. 

• Skolinspektionen får i uppdrag att genomföra kvalitetsgranskningar 
av grundskolornas respektive gymnasieskolornas arbete med 
demokrati. 

I övrigt har Statens medieråd inga synpunkter på betänkandet. 

 

 

I detta ärende har direktören Anna-Karin Lindblom beslutat. Föredragande 
har varit utredaren Jan Christofferson. 

Anna-Karin Lindblom 
   
   Jan Christofferson 
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