


”….när man går mellan det privata och det offentliga så 
ser man till slut hur det hänger ihop…” 



HISTORIK 

Myndigheten bildades den 1 januari 2011. 
Samtidigt upphörde kommittén Medierådet och 
myndigheten Statens biografbyrå. 
Samtliga anställda flyttade över till den nya 
myndigheten. 



INSTRUKTION 
1 § 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. 

MEDIEKUNNIGHET 

INSAMLING OCH SPRIDNING AV KUNSKAP 

FILMGRANSKNING 



INSTRUKTION 
2 § Statens medieråd ska inom sitt verksamhetsområde särskilt 
1. beakta och utveckla myndighetens expertroll, 
2. tillvarata forskning och annan kunskap, 
3. tillvarata barns och ungas egna erfarenheter, 
4. verka för mediebranschernas självreglering, och 
5. följa och delta i internationellt arbete. 



Självreglering 

”Förändring och utveckling av eget beteende och egna 
egenskaper utan styrning av föräldrar, lärare, instruktörer, 
chefer och terapeuter.  
Olika psykologiska och sociologiska teorier varierar i 
tilltron till individens förmåga att ta ansvar för sin egen 
utveckling. ” 
 
Psykologiguiden 
 



Men vad är självreglering – 
egentligen? 

1) Självreglering som avsaknad av politiskt intresse  
2) Självreglering som regler framtagna under hot om 

lagstiftning 
3) Självreglering som samreglering 
4) Självreglering som branschregler 
5) Självreglering som spontan reglering 
 
Självreglering är en metod. De viktiga frågorna att ställa 
är om ett område/sak ska regleras, och när. 

 
 



Självreglering/egenåtgärder– att 
ta ett eget ansvar 

• Självreglering vs CSR 
• Samverkan => ökad kunskap=> förutsättningar för 

självreglering 
• En bransch mognad och struktur 
• En ny teknik 
• Nationellt vs internationellt 



Tidigare erfarenhet 

 
IT ECO Declaration 
 
IT-miljödeklarationen, eller IT Eco Declaration, är en 
självdeklaration som utvecklats inom branschen sedan 
början av 90-talet. Deklarationen är ett standardiserat 
sätt att kommunicera miljöegenskaper hos IT-, telekom- 
och konsumentelektronik. 
Ett sätt att möta både lagstiftarens och marknadens krav. 
 



Nuvarande arbete 

 
PEGI – PAN European Game Information 
 
Ett standardiserat sätt att kommunicera kvantitativa 
aspekter i datorspel. Ett internationellt samarbete mellan 
det privata och det offentliga. 
 



PEGI – PAN European Game Information 
  

En rekommendation kring vad som är lämpligt (ej 
svårighetsgrad eller skadlighet). 
Ska uppfylla kulturella normer och attityder i deltagande 
länder (ett problem). 



Tack för mig! 
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