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1. Sammanfattning  

Statens medieråd har kartlagt följande områden: 

• offentliga aktörers och aktörer i civilsamhällets åtgärder för att skydda barn och unga på 

internet avseende rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism, 

• självregleringsåtgärder på sociala medier 

• ungas upplevelser av utsatthet och att anmäla utsatthet till sociala medietjänster  

Inom ramen för uppdraget har myndigheten även fört dialog med leverantörer av sociala medier. 

2. Kontaktpersoner för arbetet 

Namn, titel: Ulf Dalquist, verksamhetsansvarig forskning och omvärldsanalys 

Telefonnummer: 08-665 14 66 

E-postadress: ulf.dalquist@statensmedierad.se 

3. Syfte 

Se bif. redovisning, sid. 4  

4. Tidigare erfarenhet av arbete inom fältet 

(Ku2017/00785/DISK) 

5. Organisering och styrning 

Uppdraget har utförts av en ansvarig utredare, placerad på myndighetens avdelning för forskning 

och omvärldsanalys. Utredaren har rapporterat till ansvarig chef och myndighetsledningen. 

Avsatta resurser har varit tillfyllest. 

6. Målgrupp/er 

Resultatet av uppdraget utgör underlag för regeringens vidare bedömningar i frågan och ska 

spridas till kartlagda aktörer. 

7. Aktiviteter 

– 

8. Resultat av kartläggningen 

Se bif. redovisning. 

 

9. Måluppfyllelse 

Uppdraget avser att utgöra underlag för regeringens kommande bedömningar i frågan. Som 

sådant anser Statens medieråd det kunna bidra på ett relevant sätt.  
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10. Bonuseffekter 

– 

11. Samverkan 

Samverkan har genomförts i enligt med uppdraget och omfattar följande myndigheter: 

Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Justitiekanslern, Myndigheten för press, radio 

och tv, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Polismyndigheten. 

 

12. Kompetensförsörjning 

Extern kompetens har anlitats för att genomföra uppdraget.  

 

13. Hållbarhet 

Uppdraget är avslutat. Myndigheten avvaktar regeringens vidare bedömningar i frågan. 

 

14. Lärande 

Framgångsfaktorer: ett strukturerat och metodiskt arbete. 

Utmaningar: ett komplext och omfattande uppdrag. 

I övrigt, se bif. redovisning, sid. 13. 

 

15. Ekonomisk redovisning 

Se Årsredovisning 2017, sid. 44, Statens medieråd.  

https://statensmedierad.se/download/18.cc10931161943b21178b2e5/1519391390026/Statensme

dier%C3%A5d%C3%85R_2017.pdf 

 

16. Bilagor 

Bilaga 1: Redovisning av uppdraget att kartlägga skyddet av barn och unga på internet avseende 

rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism (Ku2016/01671/DISK). 
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