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Yttrande

SOU 2019:39 En moderniserad radio- och TV-lag
(Diarienummer: Ku2019/01489/MD)

Sammanfattning
Medieinstitutet Fojo välkomnar utredningens skrivningar kring vikten av en kraftfull och
långsiktig satsning på höjd medie- och informationskunnighet i hela befolkningen.
Vi arbetar redan i nära samarbete med den särskilde utredare som getts i uppdrag att ”i
samverkan med relevanta aktörer arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors
motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat, t.ex. genom medie- och
informationskunnighet (Ku2018:04).”
Som en del av det statliga Linnéuniversitetet, är Medieinstitutet Fojo en aktiv part för att
förverkliga dessa delar ut i samhället.
Under hösten 2019 genomför Fojo utbildningar av svenska journalister i desinformation och
propaganda på uppdrag av MSB.
Sedan 2017 har institutet ett uppdrag från Kulturdepartementet att arbeta förebyggande mot
hat och hot mot svenska journalister (Ku2017/01562/D).

Åtgärder för att främja medie- och informationskunnighet (8.2.4)
Som utredningen konstaterar pågår det ett arbete för att stärka medie- och
informationskunnigheten i Sverige. Flera myndigheter är aktiva i frågan och det görs insatser
både nationellt och regionalt. Vikten av att samordna dessa insatser växer och utredningen
föreslår ett uppdrag till Statens medieråd att vara denna sammanhållande länk.
Medieinstitutet Fojo/Linnéuniversitetet bidrar gärna med kompetens och erfarenheter i en
sådan samverkande insats.
I utredningen framförs Statens Medieråds önskan om att genom en instruktionsändring få
mandat att genomföra ett bredare utåtriktat arbete till allmänheten. Statens medieråd kunde
då fungera som en nod för medie- och informationskunnighet.
Fojo bidrar gärna i det arbetet utifrån myndighetens erfarenheter av utbildningar i näthat och
desinformation/propaganda och faktagranskning.
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Fojos uppdrag
Sedan 1972 har Medieinstitutet Fojo regeringens uppdrag att vidareutbilda svenska
journalister för att stärka demokratin i landet. I drygt 25 år har vi också biståndsfinansierat
jobbat med medieutveckling i 20-talet länder runt om i världen.
Som en del av det statliga Linnéuniversitetet har vi både kompetensen, erfarenheten och
oberoendet för att genomföra breda analyser och utbildningar. Fojos uppdrag skulle enkelt
kunna breddas till att utbilda allmänheten i medie- och informationskunskap (MIK),
offentliganställda i rätten till information (RTI) och lärare i källkritik.
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