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FORORD
I årets melding om medieutviklingen og Medietilsynets virksomhet gir professor Jostein Gripsrud en 
oversikt over mediereguleringen gjennom 100 år. Det er interessant lesning. Ikke minst fordi det offent-
liges medvirkning er skiftende. Og skiftende så vel etter politiske, som moralske og teknologiske forhold.
I dag ligger ytringsfriheten som et solid fundament under hele den offentlige mediepolitikken. Alle 
reguleringer og inngrep må veies mot den. I første rekke gjelder dette beskyttelse mot opprivende 
eller skadelig innhold, særlig for barn og unge. Men også i noen grad mot massiv eller skjult reklame 
for varer eller tjenester; og også visse former for politisk påvirkning.

Men ytringsfriheten har et praktisk motstykke i ytringsmuligheten. Derfor er mangfold og variasjon 
det andre fundamentet. Det legitimerer støtteordninger og eierskapsbegrensninger. I begge tilfeller 
for å korrigere markedets iboende risiko for monopolisering og ensretting.

Det tredje fundamentet, gjerne ivaretatt gjennom konsesjonsordninger, dreier seg om samfunnets 
behov for rimelig fordeling av knappe ressurser. Men når ressursene blir mindre knappe, f.eks. ved at 
radio og fjernsyn distribueres digitalt, vil behovet for slik offentlig regulering avta.

Den rivende teknologiske utviklingen skaper nye utfordringer på alle disse feltene. For lovgivning, 
støtteordninger og regulering. Et eget kapittel i årets melding tar for seg en del av de endringene som 
er satt i verk, eller er under utvikling. Flere av disse endringene vil sette krav til Medietilsynet, både 
metodisk og med hensyn til utvelgelse, informasjon og utføring. I tillegg har tilsynet i høy grad vært 
medspiller til Kulturdepartementet i utrednings- og innspillsfasen.

Behovet for et slikt reformarbeid er åpenbart. Med den raske utviklingen vi har, vil det ellers være 
stor fare for at lovgivning, støtte- og reguleringsformer vil bli stadig mer irrelevante for samfunnets 
mediepolitiske mål. Kanskje til og med i strid med dem.

I et slikt lys vil det alltid være noen som mener at de offentlige virkemidlene er fåfengte, simpelthen 
fordi utviklingen er for rask og virkeligheten for mangslungen. Og til og med mene at lovgivning, 
regulering og virkemidler heller bør avvikles enn utvikles. En debatt om dette kan det være nødvendig 
å ta med jevne mellomrom.

Men uansett hvor komplisert medieutviklingen måtte bli, kan ikke en slik debatt oppheve de viktige 
hensynene som ligger bak en samfunnsbasert mediepolitikk. Ytringsfrihet og ytringsmulighet, trygghet og 
beskyttelse, mangfold og næringsfrihet, likebehandling og pluralisme vil alltid utgjøre vanskelige avvei-
ninger og beslutninger. Det er vanskelig å se at samfunnet kan ta disse uten tilstrekkelige virkemidler.

Medietilsynet, april 2013

Tom Thoresen 
Direktør

Tom Thoresen
Direktør
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MEDIETILSYNET

Gjennom tilsyn, tilskuddsordninger, veiledning og 
informasjon skal Medietilsynet bidra til: 
• mangfold og kvalitet i norske medier
• en sterk allmennkringkasting 
• mangfold i medieeierskap
• trygg mediebruk blant barn og unge
• å øke mediekompetansen i befolkningen

Medietilsynet skal gi faglige innspill til utvikling 
av regelverk og delta i internasjonalt samarbeid på 
mediefeltet. 

Medietilsynet holder til i Fredrikstad. Medietilsy-
net hadde 51 medarbeidere ved utgangen av 2012, 27 
kvinner og 24 menn. Gjennomsnittsalderen er 46 år.

Medarbeidernes kompetanse favner om samfunns-
fag, jus, økonomi, pedagogikk, administrasjon, medie-
vitenskap, kommunikasjon og journalistikk.

ET UTVALG TALL FRA 2012
• Det var registrert 254 konsesjoner til lokalradio
• Det var registrert 230 aviser
• Det ble fastsatt aldersgrenser på 235 filmer  

og 270 trailere for visning på kino
• Medietilsynet tildelte 326 489 000 kroner  

i pressestøtte
• Det ble registrert 5 175 DVD og klikkefilm  

som skal omsettes i næring
• Medietilsynet ble nevnt i 4 000 presseoppslag

For mer informasjon og detaljer om regnskap, kon-
sesjoner og andre opplysninger om Medietilsynet i 
2012, se Medietilsynets årsrapport.

ØkONOMI
Budsjettet til Medietilsynet utgjorde 49,8 millioner 
kroner i 2012. Tilsynets samlede utgifter utgjorde 48,5 
millioner kroner, en økning 11,7 prosent fra 2011. 

De totale utgiftene til Medietilsynet var 1,3 mil-
lioner kroner mindre enn det disponible budsjettet. 

Lønnsutgiftene utgjorde 29,6 millioner kroner 
eller 61 prosent av budsjettet. Resterende budsjett-
midler dekket løpende utgifter til drift av tilsynet, slik 
som utgifter til drift av lokaler, IKT, konsulentbistand 
og reisevirksomhet. 

61%

9%

10%

3%

17%
Lønn  

Drift av lokaler

Konsulenttjenester

Reisevirksomhet

Andre utgifter

60%

61%

9%

10%

3%

17%
Lønn  

Drift av lokaler

Konsulenttjenester

Reisevirksomhet

Andre utgifter

60%

administrasjon

p
r

o
S

JE
k

T

proSJEkT

p
r

o
S

JE
k

T

proSJEkT

Brukertrygghet

Tilskudd og 
utredning

konsesjon 
og tilsyn

direktør 
Ledergruppen

Medietilsynet forvalter og fører tilsyn med lover  
og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og 
Kulturdeparte mentet. Medietilsynet skal bidra  
til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet,  
rettssikkerhet og et levende demokrati. 
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HEr kaN dU LaSTE NEd 
ÅrSrapporT 2012
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06 MEDIEREGULERING

Som alle andre slike fenomener har også dette en for-
historie. Den fransk- og amerikanskinspirerte Grunn-
loven av 1814 hadde en paragraf 100, som lød slik: 

«Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes 
for noget Skrift af hvad Indhold det end maatte være, 
som han har ladet trykke eller udgive, medmindre 
han forsætligen og aabenbar enten selv har viist, eller 
tilskyndet andre til Ulydighed mod Lovene, Ringe-
agt mod Religionen, Sædelighed eller de constitutio-
nelle Magter, Modstand mod disses Befalinger, eller 
fremført falske og ærekrænkende Beskyldninger mod 
nogen. Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvil-
kensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte.»

Dette var i realiteten en første juridisk regulering 
av medienes innhold: Man kan trykke, altså mangfol-
diggjøre og spre, massekommunisere, en hvilken som 
helst tekst – med visse begrensninger: En skal ikke 
vise eller tilskynde noen til ulydighet mot lovene eller 
ringeakt for religionen og sedeligheten, for eksempel. 
Ikke skal en kunne framføre falske eller, for den del 
sanne, ærekrenkende beskyldninger mot noen heller. 

I de neste hundre årene var det smått med både 
kulturpolitikk i bred forstand og medieregulering mer 
spesifikt. Viktigst var statsstøtten til folkebibliotek i 
1836, som først kom inn som fast post på budsjettet i 
1876. Disse vedtakene signaliserer offentlig interesse 
for mediers positive bidrag til samfunnslivet som vi 
kommer tilbake til. 

Det var først ved introduksjonen av en ny medie-
teknologi, filmen, det ble aktuelt å gjøre noe mer 
– innføre statlig forhåndssensur av alle levende 
bilder. Paragraf 8 i den nye filmloven av 1913 slo 
fast at «De sakkyndige maa ikke godkjende bille-
der, hvis forevisning de mener vilde stride mot lov 

MeDieReguleRing 
GJENNOM 100 åR 
Det er i år hundre år siden lov om offentlig forevisning av kinematografbilleder ble 
vedtatt i Stortinget. Dermed er det grunn til å markere hundreårsdagen for offentlig 
regulering av mediene i norge. 

eller krænke ærbarhet eller virke forraaende eller 
moralsk nedbrytende. Andre billeder maa de ikke 
negte at godkjende.» Norge var ikke alene om slike 
tiltak. Bakgrunnen var over alt den store bekymring 
mange knyttet til filmmediets virkning på sine pri-
mære publikumsgrupper: Barn, kvinner og folk i de 
lavere sosiale klassene. 

Det neste betydelige mediereguleringstiltaket i 
Norge, var opprettelsen av NRK som kringkastings-
monopol i 1933, også det i tråd med utviklingen ellers 
i Europa. Her kom en tilsynelatende ny tankegang til 
uttrykk, som altså ikke var så ny om en tar tanken bak 
støtten til folkebibliotekene med i betraktningen: Det 
handlet ikke bare om å hindre adgang til offentlighe-
ten for uønsket materiale, det handlet om å fremme 
adgangen av ønsket materiale. Dessuten handlet det 
om offentlighetens struktur: Med én riksdekkende 
radio skulle alle borgere gis lik adgang til informa-
sjons- og kulturressurser de trengte for full deltakelse 
i samfunnsliv og demokratiske prosesser. En ville med 
andre ord sikre innbyggernes informasjonsfrihet, 
ytringsfrihetens siamesiske tvilling. Kringkastings-
monopolet var nødvendig for å gjøre radiomediet til 
«ei fyrsterangs byggjande makt i folkelivet», som det 
het i regjeringens innstilling om saken. Slik foregrep 
NRK-vedtaket et hovedtema for etterkrigstidens kul-
turpolitikk: Bredest mulig distribusjon av kulturgoder 
fra et antatt sentrum til periferien gjennom offent-
lige tiltak som Riksteatret (1949), Norsk Bygdekino 
(1950) og Riksgalleriet (1953). Folkeopplysning i bred 
forstand var blitt en statlig oppgave, etter at diverse 
folkebevegelser hadde stått for den i hundre år.

En kan gjerne si at folkeopplysning og informa-
sjonsfrihet var idealer som lå under – eller ble brukt 

JoSTEIN GrIpSrUd
Professor institutt for infor-
masjons- og medievitenskap, 
universitetet i Bergen
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08 DIGITALRADIO

FRa FM til Digital 
krINGkaSTING

Viktig melding – nytt om radio!

Fra FM til digital kringkasting
Flere kanaler – Flere muligheter

NY_Digitalradio_brosjyre.indd   1 23.11.12   15:36

HVA bETYR OMLEGGINGEN?
Kanaler: Internettradio og radio via digital-tv har flere 
kanaler enn dagens FM. Via det nye DAB-nettet kan 
du nå høre utvalgte kommersielle kanaler og flere 
NRK-kanaler enn du finner på FM. Når nettet er fer-
dig utbygget, vil langt flere kanaler komme til.

Brukeropplevelse: Digitalradio gir stabile lyttefor-
hold, flere kanaler, tekstinformasjon og gode mulighe-
ter for brukerstyring. Det er selve radioapparatet som 
avgjør hvilke muligheter du har, om du for eksempel 
kan stoppe, pause eller gå bakover i radioprogrammet.

Dekning: Utbyggingen av det digitale kringkastings-
nettet for radio er i full gang. I 2013 vil nettet etter 
planen ha 90 prosent befolkningsdekning. I 2014 vil 
NRKs kanaler få 99,5 prosent befolkningsdekning. 
For å finne ut om det er dekning der du bor, se medi-
etilsynet.no/digitalradio.
 
Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdeparte-
mentet å informere om overgangen fra analog til 
digital radio. 

Informasjonsarbeidet har som mål å øke kjennskap 
til teknologiskiftet.

I 2012 ble det gjennomført en kjennskapsun-
dersøkelse om digital radio i Norge. Undersøkel-
sen viste at 76 prosent av befolkningen kjenner til 
at det skjer et teknologiskifte på radio. Det videre 
informasjonsarbeidet vil ta utgangspunkt i denne 
undersøkelsen som gjennomføres fire ganger i året. 
Det er utviklet en enkel brosjyre med informasjon 
om hva forbrukerne bør vite og hva de bør gjøre. 
Brosjyren ligger elektronisk og lett tilgjengelig på 
www.medietilsynet.no/digitalradio. Den skal videre 
distribueres til forhandlere og via kampanjer som 
Digitalradio Norge AS skal ha i 2013. NRK har også 
fått brosjyrer til utdeling. 

Det er etablert et nært samarbeid med Digitalra-
dio Norge. Videre er det gjennomført tiltak i samar-
beid med elektronikkbransjen og deres medlemmer. 
Samarbeidet med bransjeaktørene fungerer godt. 
I 2013 vil informasjonsarbeidet bli mer målrettet 
mot bilforhandlere, bilkjøpere og grupper som har 
behov for særskilt og tilpasset informasjon om 
overgangen.

Radioens framtid er digital. FM-nettet har begrenset plass.  
Stortinget har derfor vedtatt en overgang til digital radiokringkasting. 
Det er planlagt slukking av FM-båndet i 2017, med unntak for  
mindre lokal-radiostasjoner. 

som legitimering av – de viktigste kultur- og medie-
politiske nyordningene på 1960-tallet: Innkjøpsord-
ningen for bøker (1965) og pressestøtten (1969). 
Disse ordningene hadde til hensikt å opprettholde 
en mangfoldig norsk skjønnlitteratur og gjøre den 
gratis tilgjengelig for publikum gjennom bibliotekene 
– og å sikre at avisenes spekter av politiske oriente-
ringer reflekterte så noenlunde meningsmangfoldet 
de mange politiske partiene var uttrykk for.

Endringene i dette systemet kom med medietek-
nologiske endringer omkring 1980 – og en samtidig 
(kultur)politisk klimaendring: Satellitt- og kabel-
fjernsyn gjorde det i lengden umulig å opprettholde 
kringkastingsmonopolet i den klassiske formen, og en 
liberalistisk vind feide over den vestlige verden i bakkant 
av de individualistiske trendene som var en del av det 
såkalte ungdomsopprøret fra midt på 60-tallet. Offent-
lig «formynderi» på kulturområdet mistet mye av sin 
legitimitet. Det kom private nærradioer og i siste del 
av 80-tallet også private tv-kanaler (TV3 og TVNorge) 
basert på satellitt- og kabeldistribusjon. Dermed var 
det duket for etableringen av en privat allmennkring-
kaster, TV 2, som begynte å sende i 1992. 

Slik var allerede landskapet medieregulerin-
ger skulle håndtere atskillig mer kronglete enn før 
da Internett ble allment tilgjengelig fra midten av 
1990-tallet. Internasjonalisering, kommersialisering, 
digitalt mangfold og «konvergens» ble aksentuert 
som utfordringer for kulturpolitisk motivert medie-
regulering. Omkring år 2000 var en internasjonal 
diskusjon for lengst i gang om hvorvidt en særegen 
reguleringspolitikk på medieområdet overhodet lot 
seg opprettholde. Medievirksomhet var i bunn og 
grunn næringsvirksomhet, het det, og kunne bare 
meningsfullt reguleres som sådan. En kan for eksem-
pel forsøke å motvirke monopoler, og en kan prøve 
å beskytte forbrukerne (som publikum nå ble kalt) 
mot antatt skadelige varer og tjenester samt løgnaktig 
reklame. Ellers er det ikke stort å gjøre. Medieregu-

lering har etter dette synet ikke lenger med kultur-
politikk å gjøre. 

Det er uten tvil rett at teknologiutviklingen og 
en rekke andre forhold vanskeliggjør kulturpolitisk 
motivert regulering innrettet på å støtte demokratisk 
relevant innhold og offentlighetsstrukturer som bidrar 
til å realisere ytrings- og informasjonsfrihetsidealer. 
Men noen av oss mener det fortsatt er verdt å for-
søke. Faktisk mente et samlet Storting dette, da de 
etter grundige forberedelser vedtok en ny paragraf 
100 i Grunnloven i 2004, der den siste setningen 
lyder: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge 
Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig 
Samtale.» Det er stadig dette medieregulering i siste 
instans handler om, i overskuelig framtid: Det tar et 
stykke tid å forandre Grunnloven. 

«Det paaligger Statens Myndigheder  
at lægge Forholdene til Rette for en  
aaben og oplyst offentlig Samtale.»

HER KAN DU LASTE NED 
BROSJYREN I PDF-FORMAT
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10 ENDREDE LOVER

et åR PReget av enDReDe LOVER  
oG MEdIESTøTTEordNING
Medietilsynet har i 2012 brukt mye tid på utredning og oppfølging av endringer 
i samtlige regelverk på medieområdet på oppdrag for Kulturdepartementet.

ENDRET kRINGkASTINGSLOV

Den 14. desember 2012 ble kringkastingsloven endret 
og utvidet, slik at også audiovisuelle bestillingstjenester 
ble omfattet av regelverket. Loven trådte i kraft 1. januar 
2013. Den nye kringkastingsloven innebærer blant annet:
• Lovens virkeområde utvides til å omfatte audiovi-

suelle bestillingstjenester (programmer som tilbys 
på bestilling og på et tidspunkt seeren selv bestemmer, 
så som nett-tv) i tillegg til kringkasting (TV 2, NRK, 
TVNorge). Det betyr at Medietilsynet får flere aktø-
rer å føre tilsyn med

• Det åpnes for produktplassering i enkelte program-
kategorier i kommersielle tv-kanaler og bestillings-
tjenester

• Reglene for utforming av sponsorplakater liberaliseres
• Audiovisuelle bestillingstjenester blir pålagt å inn-

føre tiltak som hindrer barn tilgang til innhold som 
kan være alvorlig til skade

• Det innføres nye regler knyttet til teksting for hør-
selshemmede i kringkastede tv-sendinger

Medietilsynet har utført mye arbeid knyttet til endret 
kringkastingslov Det er gjennomført forprosjekt for å 
kartlegge audiovisuelle bestillingstjenester. Fokuset 
var å gjøre klart hvilke kriterier som må være opp-
fylt for å slå fast en audiovisuell bestillingstjeneste i 
AMT-direktivets forstand. Videre har Medietilsynet 
gitt innspill og rådgivning til Kulturdepartementet 
i forbindelse med proposisjon 9 L (2012–2013) om 
endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- 
og videogramlova (oversendt Stortinget 19. oktober 
2012). Medietilsynet har også informert om endret 
kringkastingslov til kringkastere og allmennheten.

NY MEDIEEIERSkApSLOV
Medieeierskapsloven har bakgrunn i at store deler av 
den offentlige samtalen og meningsutvekslingen skjer 
i massemediene. Den informasjonen og de meningsyt-
ringene som formidles gjennom mediene setter dags-
orden og påvirker meningsdannelsen, og dermed også 
de politiske prosessene. Hensynet til demokratiet tilsier 
at denne påvirkningskraften ikke bør være konsentrert 
hos en eller noen få aktører. 

Dagens medieeierskapslov er tuftet på medievirke-
ligheten før de digitale kanalene ble dominerende – det 
er derfor behov for en oppdatering av medieeierskaps-
loven. Regjeringen la i juni frem forslag til en revidert 
medieeierskapslov der de største endringene er:

NY bESkYTTELSESLOV MOT 
SkADELIGE bILDEpROGRAM

Utviklingen i medieteknologi og mediebruk skaper et 
større behov for beskyttelse av barn og unge mot skade-
lige medieinntrykk. Samtidig er det nødvendig å sam-
ordne reguleringen og tilpasse den til den teknologiske 

§

§

§

NY ORDNING FOR MEDIESTØTTE
Høsten 2012 sendte Kulturdepartementet ut 
høring om en mer plattformnøytral pressestøtte. 
Formålet med støtteordningen er å opprettholde et 
mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier. Depar-
tementet legger til grunn at både abonnements- og 
løssalgsaviser kan bidra til dette formålet.

I høringsnotatet foreslår departementet at også 
løssalgsaviser skal kunne motta støtte. Videre fore-
slår departementet at det innføres en avkortnings-
ordning i støttesystemet. Dette vil innebære at det 
settes et tak for hvor lønnsomme aviser kan være 
etter utbetalt produksjonstilskudd. Aviser med 
lønnsomhet over et gitt nivå vil få en avkortning 
av tilskuddet. Høringsnotatet drøfter også ulike 
løsninger for hvor mye støtte den enkelte avis 
maksimalt kan få. Departementet opprettholder 
imidlertid sitt tidligere forslag om at ingen avis kan 
motta mer enn 40 millioner kroner i støtte i ett 
kalenderår. Høringsfristen var 9. januar i 2013, og 
ny ordning er planlagt iverksatt fra 1. januar 2014.

Medietilsynet har bistått departementet i arbei-
det med å utvikle en plattformnøytral mediestøtte. 
Tilsynet har bidratt med konsekvensutredninger og 
regelutforming. Videre har tilsynet deltatt sammen 
med departementet i møter med ESA (European 
Surveillance Authority, EFTAs overvåkningspro-
gram) om den nye støtteordningen. Tilsynet har 
også deltatt i arbeidet med å utrede nye satser for 
merverdiavgift for papiraviser og digitale aviser.

HER FINNER DU MER 
INFORMASJON OM ENDRET 

KRINGKASTINGSLOv

Medietilsynet har gjennom året  
lagt ned en betydelig innsats for å  
bistå departementet i arbeidet med  
høringsnotat om ny lov om  
beskyttelse av mindreårige mot  
skadelig bildeprogram. 

• Det innføres en reguleringsmodell der mediemar-
keder, prinsipper for beregning av eierposisjoner og 
målemetoder fastsettes av Medietilsynet i forskrift. 
Dette for å gjøre reguleringen mer fleksibel overfor 
endringer på mediesektoren

• Eierskapsregulering på regionalt nivå oppretthol-
des, men regionale markeder (regioninndeling) og 
regionale eierskapsgrenser fastsettes av Medietil-
synet i forskrift

• Elektronisk mediebruk regnes inntil videre inn i 
de øvrige mediemarkedene (dvs. dagspresse, radio, 
fjernsyn). Dette vil for eksempel innebære at bruk 
av nett-, lesebrett- og mobilutgavene til en avis reg-
nes inn i avisens posisjon på dagspressemarkedet

Medietilsynet har deltatt aktivt i det pågående arbeidet 
med utviklingen av ny medieeierskapslov. I tillegg til 
at en medarbeider under hele prosjektperioden var 
frikjøpt av Kulturdepartementet for å arbeide fulltid 
med Medieeierskapsutredningen 2012, var flere ansatte 
i Medietilsynet i utstrakt grad involvert i arbeidet 
med utredningen. Videre har Medietilsynet bistått 
Kulturdepartementet i den videre oppfølgingen av 
utredningen. Tilsynet har også avgitt høringssvar i 
departementets høring i august 2012. 

utviklingen. I dag er det samme innholdet underlagt 
ulike regler, kontrollregimer, skadelighetsvurderin-
ger og krav til forbrukeropplysning avhengig av om 
innholdet publiseres på for eksempel nett, tv og kino.
Hovedelementene i det nye lovforslaget er:
• en plikt til å sette aldersgrenser på bildeprogrammer 
• en plikt til å sikre at de fastsatte aldersgrensene 

overholdes
• en plikt til å informere om aldersgrenser og anbe-

falt målgruppe 

Aldersgrensene skal fastsettes på grunnlag av antatt 
skadevirkning, og gir derfor ikke noen veiledning om 
hvilken aldersgruppe bildeprogrammet er egnet for. 
Det foreslås derfor i tillegg å lovfeste en plikt for bran-
sjen til å opplyse om anbefalt målgruppe for bildepro-
grammet. Lovforslaget har høringsfrist 1. mai 2013. 

Medietilsynet bidro faglig på Kulturdepartemen-
tets Innspillkonferanse om Beskyttelse av barn og 
unge mot skadelig medieinnhold i februar 2012, og 
har gjennom året lagt ned en betydelig innsats for å 
bistå departementet i arbeidet med høringsnotat om 
ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelig 
bildeprogram. 

Foto: Sverre Jarild
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BruK hue-KaMpanjen er en dialogbasert skole-
turné om digital mobbing, og er et samarbeid mellom 
Telenor, Røde Kors, Barnevakten og Medietilsynet. 
Målet er å gjøre ungdom, foreldre og lærere mer bevis-
ste på hva digital mobbing er, hva som kan skape mob-
besituasjoner, hva man bør unngå å gjøre og hvilke 
psykiske og juridiske konsekvenser digital mobbing 
kan føre til. 

I løpet av 2012 rundet Bruk Hue-kampanjen 
100  000 møtte ungdommer og har totalt besøkt 350 

Medietilsynet jobbet i 2012 med en rekke prosjekter knyttet til trygg mediebruk. Feltet er 
stort og krevende, og mange aktører har mye de vil si om trygg mediebruk både til foreldre, 
lærere og barn. utfordringene krysser grensene for de politiske myndighetenes arbeidsfelt, 
og flere departementer (FaD, KuD, KD, BlD, JD) har derfor gått sammen om å dekke kost-
nadene, mens Medietilsynet koordinerer og gjennomfører tiltakene. arbeidet støttes også 
gjennom eu-prosjektet Safer internet Programme. 

ble markert med frokostdebatt på Litteraturhuset i 
Oslo hvor 120 deltok på arrangementet og omtrent 
260 fulgte debatten via strømming fra Medietilsynets 
nettsider. 

I anledning dagen ble det også lansert et nytt under-
visningsmateriell knyttet til en to minutters animert 
debattfilm – «Total kontroll?». Filmen har fått god 
annerkjennelse av det europeiske nettverket og vant 
også førstepris i Gulltaggen Awards 2012 i kategorien 
informasjonskampanje, for sine visuelle effekter.

pRObLEMSpILLING 
De siste årene har hjelpeapparatet som jobber med 
pengespillavhengighet i økende grad fått henvendelser 
knyttet til overdreven bruk av dataspill. Ifølge regje-
ringens Handlingsplan mot spillproblemer (2009–2011) 
er det behov for økt kunnskap om problemer knyttet 
til dataspill.

I 2012 har Medietilsynet arbeidet med en brosjyre 
rettet mot skole- og helsepersonell som jobber med 
unge, utviklet nettportalen www.problemspilling.no 
og arrangert en nasjonal konferanse om dataspillav-

hengighet. Konferansen ble holdt på Litteraturhuset 
i Oslo den 31. oktober under tittelen «Diagnostisert, 
avhengig eller bare veldig engasjert?». Dataspillkon-
feransen 2012 hadde som ambisjon å representere et 
mangfold av forståelser og holdninger med tanke på 
problemskapende bruk av spill. 

MEDIEkONFERANSEN 2012
Barn og medier var tema for årets mediekonferanse. 
På Litteraturhuset i Oslo 19. september ble resultater fra 
den landsomfattende undersøkelsen Barn og Medier 
2012 presentert. Med fakta og tall som utgangspunkt 
ønsket Medietilsynet å invitere til dialog og debatt om 
hvilke konsekvenser disse resultatene bør ha, hvem 
som har ansvar for å følge dem opp og hvilke tiltak 
som må iverksettes for å bidra til at barn og unge 
får en god digital hverdag. Konferansen hadde 100 
deltagere, og paneldebatten bidro til å løfte frem gode 
innspill, ikke minst fra unge selv. Mediedekningen var 
meget god. Både før, under og etter konferansen ble 
resultater fra undersøkelsen spredd gjennom bred dek-
ning i riks- og lokalmedier, både via eter, nett og papir.
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Velsigne Medietilsynet. Da de arran-
gerte Dataspillkonferansen 2012 i 
går, var målet en kunnskapsbasert 
og nyansert debatt. Deres spørsmål 
ble derfor hvorvidt spillavhengighet 
er et reelt problem eller mediehyste-
ri. Svaret er begge deler.

Urinstinkt
Overskrifter om dataspillavhengig-
het selger aviser, og mediene pleier 
ikke la fakta stå i veien for en god 
sak. Men problematisk spilling fin-
nes, og vi må ta det alvorlig. Vi må 
bare holde oss til fakta.  

Spillavhengighet er ikke en diag-
nose. Derfor kaller vi det problem-
spilling, og setter grensen der spill-
vanene blir tvangsmessige og til 
hinder for skole, familie, karriere og 
sosialt liv. Flere gutter enn jenter er 
problemspillere, ca 1-3 prosent av 
gutter mellom 12 og 17 år. Problem-
spilling har gjerne sammenheng 
med andre problemer i livet. Glem 
rus og gambling, dette er noe annet. 
Det er fakta. 

Fremmedfrykt
Problemspilling er altså alvorlig for 

de som rammes, men et marginalt 
samfunnsproblem. Så hvorfor er vi 
så besatt av det? 

Mange foreldre kjenner ikke spill-
kulturen, og lar seg skremme av me-
diene. Men det er også en verdide-
batt. Hvis datteren din spiller fiolin 
16 timer i uken, er hun da spilleav-
hengig? Dataspill har fortsatt lav sta-
tus, og blir derfor lett ansett som et 
problem. Men spill kan sannelig bli 
et problem også.  

Tidstyv
Ifølge Medietilsynet er foreldrenes 
største bekymring barnas tidsfor-
bruk, og for en gangs skyld er de 
ikke helt på jordet. Problemspillere 
forteller om en tilværelse der spille-
spise-sove-mønsteret repeteres i det 
uendelige. Men det blir ikke slik av 
seg selv. 

Ifølge barnevernspedagog og ge-
staltterapaut Hélène Fellman blir 
mange ungdommer henvist til hen-
ne på grunn av frykt for spillavhen-
gighet. Ingen blir behandlet for det. 
De blir behandlet for angst, depresjo-
ner eller andre ting. Kanskje blir de 
mobbet. Internett og dataspill er et 
tilfluktssted. Derfor er det viktigere å 
være til stede for barna sine enn å slå 
ned på spillingen deres, mener hun. 

Samme gamle leksa
Dermed lander vi på den samme 
konklusjonen som alltid. Foreldre 
må engasjere seg i barnas spillkon-
sum. Snakke med dem. Spille med 
dem. Og ta symptomer på alt som 
kan føre til problemspilling på alvor. 
Gjør det, da, folkens - så slipper vi å 
snakke så mye om dette i fremtiden.
twitter.com/yokokul

TV-strid. TV 2-ledelsen raser over det de kaller 
«nyhetssensur fra et statseid selskap» etter at  
Canal Digital kjørte en propagandaplakat i stedet for 
TV 2 Nyhetskanalen i går. Les mer på ap.no/kultur

Kunnskapsløst. Vi mister håret 
av bekymring for barnas spillkonsum. 
Men hvor farlig er det egentlig?

Sove, spise, spille

Kommentar
Joacim Lund

å Journalist

Åpent foredrag i Georg Sverdrups hus, Aud. 1., Blindern, Universitetet i Oslo
Fredag 2. november 2012, kl. 14.15

www.fritt-ord.no

REALFAGSBIBLIOTEKET og FRITT ORD

A Microbial Perpective of Life on Earth
Roberto Kolter, professor i mikrobiologi ved Harvard Medical School, holder foredrag
om kjemisk kommunikasjon mellom mikroorganismer – små molekyler med store

konsekvenser. Han vil gi oversikt over hvordan mikrobiologiske aktiviteter har formet
planeten vår, samt diskutere og gi eksempler på hvordan disse organismene kan

reagere på vår tids globale forandringer.
Spørsmålsrunde og oppsummering ved professor Dag O. Hessen.

Foredraget holdes på engelsk.
Arrangementet er et samarbeid mellom Realfagsbiblioteket (UiO), Seminaret for Vitenskapsteori (UiO)

og Norsk Biologforening. Forelesningen inngår i prosjektet Science Debate, et samarbeid mellom
Realfagsbiblioteket og Fritt Ord.

www.ub.uio.no

Roberto Kolter

ungdomsskoler og nådd 20 000 foreldre. Evalueringer 
av kampanjen har vist tydelig resultat om at den har 
hatt effekt i form av økt kunnskap om digital mobbing 
og atferdsendring blant elevene.

Safer Internet Day ble i 2012 markert for niende 
gang med debatt, prisutdeling og lansering av undervis-
ningsmateriell. Med temaet «Connecting generation» 
oppfordret Medietilsynet Trygg bruk foreldre til å ta 
stilling til grensen mellom trygghet og kontroll. Dagen 

HER KAN DU SE 
TOTAL KONTROLL-FILMEN

TRYGG MEDIEbRUk 
FOR bARN OG UNGE
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TILSYN MED ALLMENNkRINGkASTING
Medietilsynet skal sikre et godt riksdekkende allmenn-
kringkastingstilbud. Dette gjør vi gjennom å føre tilsyn 
med at allmennkringkastingsvilkårene overholdes. 
Hvert år utarbeider Medietilsynet en rapport om hvor-
dan allmennkringkasterne (NRK, TV 2, Radio Norge 
og P4) oppfylte sine forpliktelser det foregående året. 

Medietilsynets vurdering viste at NRK i det store 
og hele oppfylte sitt oppdrag i 2011, og at kravet til 
nyskapning ble godt ivaretatt. Tilbud som ble fremhevet 
positivt var NRKs satsing på program som bidrar til 
kunnskap om mangfoldet i det norske samfunnet gjen-
nom egne programmer, temavalg og rekruttering av 
medarbeidere. NRK fikk også kritikk på enkelte punk-
ter, blant annet for lav nynorskandel på radio, tv og nett. 

Vurderingen av TV 2 viste at hovedkanalen oppfyl-
ler kravet om å være av allmenn karakter og interesse, 
og ivaretar de spesifikke kravene til programinnhold. 
Vurderingene av Radio Norge og P4 viste at begge 

tilSyn Og 
kONTROLL 2012
2012 var et begivenhetsrikt år for norsk medie- 
eierskap og mediemangfold. Blant annet overtok  
a-pressen (nå amedia) de fleste avisene som inngikk 
i edda Media. viktige tilsynsoppgaver ble gjennomført 
både innenfor allmennkringkasting, lokalradio og 
beskyttelse av barn og unge.

hadde forbedret seg innen samtlige områder hvor til-
synet på bakgrunn av Allmennkringkastingsrapporten 
2010, hadde reist tilsynssaker på grunn av manglende 
oppfyllelse av programforpliktelser. 

MOTVIRkE UØNSkET MEDIEkONSENTRASJON
Medietilsynet skal hindre uønsket mediekonsentra-
sjon. Dette arbeidet var i 2012 preget av arbeidet med 
saken knyttet til A-pressen AS´ erverv av Edda Media 
AS. Du finner tall og fakta om medieeierskap i Norge 
i 2012 i Medietilsynets eierskapsmelding 2012. Der 
kan du også lese detaljert om Edda Media-saken og 
europeiske perspektiver på medieeierskap. 

MOTVIRkE ULOVLIG REkLAME OG kOMMERSIELL 
påVIRkNING I kRINGkASTING
På dette området prioriterte Medietilsynet i 2012 
reklame og sponsing i lokalradio. Våren 2012 lagde 
vi et informasjonskampanje myntet på lokalradioer og 

riksdekkende kommersielle radioer om viktige radio-
regler (reklame, sponsing, lydsignal mv.). Opplegget 
inkluderte egne nettsider, samarbeid med Lokalra-
dioforbundet, utsendelse av informasjonsbrev mv. 
Som en oppfølging av informasjonskampanjen ble 
det på høsten gjennomført en kontroll med et utvalg 
lokalradioer samt P4 og Radio Norge.

Kontrollen viste at bransjen langt på vei etterle-
ver sentrale regler på området, men at sponsorpla-
kater fremdeles er et problem. Mange lokalradioer 
blander inn reklamelignende budskap i forbindelse 
med identifisering av sponsor for sine sendinger. 
Kontrollen avdekket også at mange radioer ikke 
avspiller et tydelig lydsignal for å markere skille 
mellom ordinære sendinger og reklameinnslag, slik 
reglene krever. Dette gjelder også de riksdekkende 
radioene.

bESkYTTE bARN OG UNGE MOT SkADELIG INNHOLD 
I kINOFILM OG på FJERNSYN
Medietilsynet forhåndsvurderer alle kinofilmer som 
skal vises for barn og unge under 18 år. I 2012 ble det 
satt aldersgrenser på 235 filmer. 

Innenfor feltet beskyttelse av barn og unge mot 
skadelig innhold på tv har Medietilsynet i 2012 hatt 
særlig fokus på informasjon og oppfølging av tips og 
klager. Med bakgrunn i tips og klager fra publikum 
gjennomførte Medietilsynet to større ukeskontrol-
ler i løpet av 2012. Tema for kontrollen våren 2012 
var satiriske animasjonsserier som ble vist på norske 
kanaler. Kontrollen avdekket ingen brudd. Tema for 
kontrollen høsten 2012 var ettermiddagssendinger 
på TV3. Medietilsynet henvendte seg ikke til britiske 
tilsynsmyndigheter, ettersom kontrollen ikke avdek-
ket problematisk innhold.

HER KAN DU LASTE NED 
EIERSKAPSMELDINGEN 2012

«Kontrollen viste at bransjen 
langt på vei etterlever 
sentrale regler på området, 
men at sponsorplakater 
fremdeles er et problem.»

Foto: Marte Garmann Johnsen
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FleRe leSeR nyHeteR På nett  
– FØLGER INNTEkTENE ETTER?

«Aftonbladets annonseinntekter på nettet var i flere 
av årets måneder høyere enn på papir.» (Årsrapport 
2011 – Schibsted Sverige).

Mens Medietilsynet har samlet inn opplysninger om 
de norske papiravisenes økonomi siden 1986, startet 
innsamling av opplysninger om avishusenes digitale 
økonomi først i 2010.

Det er interessant å se hvordan medieutviklin-
gen påvirker avisenes viktigste inntektskilde, salg av 
annonser, som er en grunnleggende forutsetning for 
en sunn drift, enten avisen er på papir eller nett. 

Det er ingen tvil om at annonser og reklame er 
nettavisenes viktigste inntektskilde i dag. Samlet sett 
omsatte digitale nyhetspublikasjoner for knapt 1,25 
milliarder kroner i 2011. 98 prosent av inntektene 
stammer fra salg av annonser og reklame i nettavi-
sene. Kun 23 millioner var opplagsinntekter (salg av 
pdf-utgaver, e-aviser, osv.). 

167 avishus rapporterer at de hadde digitale inn-
tekter i 2011. Når vi sammenligner tallene for årene 
2010 og 2011, ser vi at digitale inntekter siste år har 
økt i alle avistypers økonomi med unntak for riksdek-
kende meningsbærende aviser.

Totalt økte inntektene fra nettavisene med nær 
tolv prosent i perioden, mens inntektene fra papirut-
gavene økte med mindre enn en prosent. Det er aviser 
der digitale inntekter utgjør en lav andel av totalinn-
tekten som øker mest, noe som kan tyde på at flere 
aviser har styrket satsingen på sine nettpublikasjoner. 

«Selv om norske papiraviser fortsatt er rene penge-
maskiner for sine eiere, er det ingenting som tyder på 

at de verste nedskjæringene er historie. Kostnadskutt, 
omstilling og nedbemanning kommer til å prege 
papiravisene i årene som kommer.» (Siviløkonom 
Erik Wilberg til Kampanje i 2006).

Digitale inntekter er klart viktigst i løssalgsavisenes 
økonomi. For de øvrige dagsavisenes del, utgjør de 
digitale inntektene en relativt liten andel av de totale 
inntektene. Grafen på neste side viser hvor stor andel 
av avishusenes annonseinntekter som kommer fra 
nettaviser og papiraviser de siste fem årene. 

De fleste er enig i at dybdelesingen (sette seg godt 
inn i teksten og få en større forståelse) fremdeles er 
størst på papir. Ifølge Mediebedriftene (MBL) leser vi 
fra en til to sider avis på mobil, og fra åtte til ti sider 
på en nettavis. Til sammenligning vil en leser bla seg 
gjennom 40 sider i en papiravis. Erfaringer så langt 
tilsier at den største betalingsvilligheten kommer der 
«dybdelesingen» er størst. 

Mange vil også si at en sunn økonomi i framtiden 
er avgjørende for om journalistikken kan stimulere til 
gode fungerende medier for «ytringsfrihet, rettsikkerhet 
og et levende demokrati», jf. St.prp.nr.1.

«Alle som uttaler seg om ”nyheter på Internett” eller 
”overgangen fra papir til nett”, burde ta seg bryet med 
å oppsøke en del av nettsidene til små og mellomstore 
lokalaviser. Der møter man en helt annen verden enn 
på sidene til VG og Dagbladet. Hvordan nettet, med 
de aktørene som dominerer i dag, skal kunne overta 
avisenes rolle i den lokale nyhetsformidlingen, er det 
svært vanskelig å forstå.» (Medieforsker Sigurd Høst 
i Avisåret 2010, Høgskulen i Volda).

Totale inntekter fra nettavisene for ulike avistyper i 2010 og 2011 (tall i hele tusen)

Løssalgsaviser Ledende  
dagsaviser

Nr. 2 dagsaviser riksdekkende 
meningsbærende

Fådagersaviser Ukeaviser

2010 337 974 514 831 20 412 5 883 25 444 2 085 

2011 361 778 582 235 24 343 5 610 35 037 3 130 

Endring fra 2010 til 2011 23 804 67 405 3 931 -274 9 593 1 045 

Endring i % 7,04 13,09 19,26 -4,65 37,70 50,13 

norsk mediebarometer (2011) viser at 72 prosent av befolkningen bruker internett for å 
lese nyheter på en gjennomsnittsdag. tallet har steget fra 41 prosent i 2001. For aviser er 
tallene 63 prosent i 2011 og 84 prosent i 2001. en stadig større del av befolkningen leser 
nyheter på nettet, mens det motsatte gjelder for papiraviser.

Jan Erik andersen
Seniorrådgiver Medietilsynet
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Barn og Medier- 
undersøkelsene 2012

Høsten 2012 presenterte Medietilsynet to undersøkelser 
om barn og unges erfaringer med digitale medier. 2 000 
barn og unge i alderen 9–16 år har fortalt om sin bruk av 
mobil, PC, Internett, dataspill og TV. Samtidig har 1 500 
foreldre til barn i alderen 1–12 år svart på spørsmål om 
hvordan de opplever barnas mediebruk, hva de bekymrer 
seg for, og litt om egen praksis. Undersøkelsen følger opp 
tidligere undersøkelser fra 2003, 2006, 2008 og 2010.

DATASpILL kILDE TIL UENIGHET
Både foreldre og barn melder at det er tidsbruk som 
skaper mest uenighet i hjemmet. Foreldre er mer opp-
tatt av, og bekymret for, tidsbruk enn av innhold. Data-
spill er hyppigste kilde til uenighet mellom foreldre og 
barn, men de fleste foreldre er positive til barns bruk 
av dataspill. Norske barn har stor tilgang til digitale 
medier i hjemmet, spesielt er det en stor økning i bruk 
av nettbrett og smarttelefon. Resultatene viser stort 
samsvar mellom barnas og foreldrenes svar. Det er en 
nedgang i antall 9–12 åringer som spiller dataspill med 
aldersgrense 18 år. En av tre foreldre sier de ikke vet 
hvilken aldersgrense det er på spillene barna har spilt.

FAkTAARk FOR bARN OG FORELDRE
Hovedfunnene fra undersøkelsen ble presentert på 
eget seminar 19. september i Oslo med over 100 del-
takere. Undersøkelsene fikk bred nasjonal medie-

kUNNSkAp OG DIALOG 
Barn og unge er en svært viktig målgruppe for Medietilsynets arbeid med trygg mediebruk, 
og det er derfor et prioritert område å ha jevnlig kontakt og dialog med denne gruppen.  
Som en del av arbeidet med å hente inn og formidle kunnskap om barn og unges mediebruk 
gjennomfører Medietilsynet både spørreundersøkelser og brukerpanel. Dette kunnskaps-
grunnlaget brukes til arbeid med å gjøre barn og unge til bevisste mediebrukere.

dekning og ble tilgjengeliggjort på Medietilsynets 
nettsider. Det ble laget egne trykte og digitale faktaark 
med utdrag fra undersøkelsene til bruk for elever, 
lærere og foreldre. Medietilsynet håper disse kan 
bidra til gode samtaler om mediebruk.

undersøkelsen  
Medieregulering og foreldre
Medietilsynet publiserte i 2012 en webbasert under-
søkelse blant 500 foreldre med barn i alderen 6–12 
år, om deres syn på medieregulering og medieinnhold. 
Foreldrene svarte i undersøkelsen på spørsmål relatert 
til regulering av mediebruk, og hvilket medieinnhold 
de opplever at barna synes er ubehagelig, skadelig 
eller som de som foreldre ikke ønsker at barna skal 
komme i kontakt med. Undersøkelsen ble gjennomført 
av Sentio Research, og ble finansiert som et tiltak 
under Tiltaksplanen for barn, unge og Internett.

SEx OG bANNING OppFATTES SOM 
MINDRE SkADELIG ENN SkREkk
Undersøkelsen viser at et klart flertall av foreldrene 
(92 prosent) mener det finnes medieinnhold som kan 
være skadelig for barn. «Skrekk», «virkelig» vold, 
dyr og mennesker som lider, og fiksjonsvold er det 
som ifølge undersøkelsen bekymrer barn mest – og 
gjør dem skremt, fortvilet eller urolige. Flertallet av 
foreldre mener voldelig innhold – som skyting og 
slåssing – kan være skadelig for barn, og seks av ti 
foreldre ønsker ikke at barna skal komme i kontakt 

HER KAN DU LASTE NED 
FAKTAARKENE

92%
Av FORELDRENE MENER DET 
FINNES MEDIEINNHOLD SOM KAN 
væRE SKADELIG FOR BARN.

med denne type innhold. Kun åtte prosent rap-
porterer at barna reagerer på grov språkbruk eller 
seksuelle handlinger. Likevel ønsker en stor andel 
av foreldrene at denne type innhold holdes unna 
ungene. To av tre foreldre ønsker ikke at barna skal 
komme i kontakt med seksuelt innhold, mens en av 
tre foreldre ønsker at barna ikke skal bli eksponert 
for banning. 

Undersøkelsen har bidratt til å øke Medietil-
synets kunnskap om foreldres synspunkter på, 
og erfaringer med, medieregulering. Vi har også 
fått en god oversikt over hvordan denne gruppen 
oppfatter sitt ansvar, sine utfordringer og hvilke 
informasjonsbehov de har knyttet til regulering 
av innhold. 

Publikumspanel
Medietilsynet bruker barne-, ungdoms- og foreldre-
panel for å øke forståelsen av barn og unges medie-
bruk. Panelene gir nyttig innspill til blant annet 
arbeidet med medieregulering, aldersvurdering av 
filmer og rådgivning om dataspill. 

Det ble holdt et foreldrepanel våren 2012. Hovedte-
maet var foreldres synspunkter på medieregulering, 
vurdering av innhold og deres behov for informa-
sjon. Formålet var å utdype spørsmål fra undersø-
kelsen Medieregulering og foreldre 2012. Panelet kom 
med interessant tilleggsinformasjon til undersøkel-
sen, og ga nyttige innspill til det forestående arbei-
det med ny lov om beskyttelse av mindreårige mot 
skadelige bildeprogram. 

Medietilsynet etablerte et nytt ungdomspanel 
høsten 2012 etter at det forrige ungdomspanelet 
avsluttet sitt oppdrag i juni 2012. Gruppa medvir-
ker i en referansegruppe på Facebook, og besto ved 
årsskiftet av syv jenter på 13 år. Målet er å rekrut-
tere samme antall gutter i tilsvarende aldersgruppe. 
Vi har arrangert én samling med panelet i 2012. 
Temaet for dette møtet var skildringer av språkbruk, 
fest og rusbruk i film. 

Det ble gjennomført tre barnepanel i 2012. To 
samlinger ble arrangert for aldersgruppa 7–8 år, og 
én for aldersgruppa 11–12 år. Gruppene fikk se og 
snakke om sine opplevelser av forskjellige tema og 
innhold i ulike filmer. Barna fra den yngste gruppa 
fikk se filmene Journey 2 – Den mystiske øya og De 
fem legendene. Den eldste gruppe så og diskuterte 
den norske komedien Tina & Bettina – the Movie, og 
snakket med representanter fra Medietilsynet om 
tidsbruk og aldersgrenser på dataspill. 

nett- 
mobbing
blant 
barn 
og 
unge

Digital mobbing er ikke 
annerledes enn annen 
mobbing, det bare skjer et 
annet sted.

Mobbing er når noen opplever at andre 
er slemme med dem, sier stygge 
ting og at dette skjer mange ganger. 
Digital mobbing er når noen sender 
ubehagelige meldinger eller bilder over 
internett eller mobil. Digital mobbing 
blir ikke borte så lett og det kan deles 
med mange.

Hva er Mobbing?

Flere gutter enn 
jenter har mobbet og 
truet noen på nett 

eller mobil.
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og ungeS 
mediebruk

barn fyller fritiden sin 
med mange forskjellige 
aktiviteter, og bruk av ulike 
typer medier er en sentral 
del av hverdagen. 

Med bærbar pC, nettbrett og mobil kan 
man blant annet bruke internett og se 
filmer på mange stedet i huset og ikke 
bare i stuen.

stor tiLgang 
på uLike MeDier
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SekSuelle opplevelSer på nett

i undersøkelsen ble 13–16-åringene 

spurt om de hadde sett på porno og 

sex-sider på nett og om de hadde fått 

uønskede seksuelle kommentarer. 

Foreldre til 9–12-åringer ble også stilt 

disse spørsmålene for barna sine.

seksueLLe  oppLeveLser  på nett

Jenter over 13 år får flere 
seksu elle kommentarer 

på nett enn gutter. Gutter gir flest kommentarer.
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«Undersøkelsene tyder på at foreldre  
er engasjerte i barnas mediebruk. Det 
 er gledelig – siden foreldre er barnas  
viktigste rådgivere» 
Eva Liestøl, direktør for brukertrygghet i Medietilsynet
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